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Az Unió helyzete
Schöpfl in György

„Quo vadis, Európa?”

Úgy tűnik, Európa éppen kett északadóban van. A lisszaboni szerződéssel az 
Unió intézményei jelentősen megerősödtek. Ennek ellenére nemcsak a növekvő 
euroszkepticizmusnak lehetünk szemtanúi, de egyre inkább annak is, hogy a 

tagállami érdek erősebb motiváló erőnek tűnik az európainál. Míg a nacionalizmus 
elítélése egyetemes, addig a nemzeti érdek követésének kívánatos, sőt tiszteletreméltó 
volta széles körben elfogadott . Az a gondolat, mely szerint a nacionalizmus és a nemzeti 
érdek között i különbséget mikroszkóppal lehet mérni, valahogy feledésbe merült. Sőt 
mi több, az a felvetés is teret vesztett  – ha a látótérből nem is tűnt el teljesen – melynek 
értelmében egyfajta transzcendens európai érdek gyakran a tagállamok hosszú távú 
érdekeit szolgálja.

Az Unió és a tagállamok között i kett ősség számos területen is észrevehető. Az a leg-
meglepőbb, hogy e kett ősség a törvény és a politika között i ellentét formáját ölti. A tag-
államok általában betartják az Unió jogi rendelkezéseit, de politikai céljaik más irányba 
mutatnak. Ahol a törvény és a politika éppen abból fakadóan összeegyeztethetetlen, 
hogy a nemzeti érdek felülírja az európait, ott  kárt szenved a szolidaritás. Az egykori 
európai tudat, mely szerint a tagállamok egyetértenek bizonyos eszmékben, s egyik 
tagország sem cselekedne egy másik nemzeti érdekeivel teljesen ellentétesen, manap-
ság jóval gyengébb.

Kormányköziség

Feltűnő, hogy bizonyos értelemben a fenti folyamatok következményeként a 
kormányköziség térnyerésének vagyunk szemtanúi, ami talán a nemzeti érdek tér-
nyerésének természetes velejárója. A kormányköziséggel a bizalom csökkenő értéke a 
probléma; az európai államok versenyeznek a piacokért, a befektetési lehetőségekért, 
a presztízsért és mindenekfelett  a hatalomért. A közösségi módszer arra épült, hogy 
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megakadályozza ennek a 20. század első felében tragikus következményekkel járó ver-
sengésnek az újratermelődését a század második felében. Ez működött  – és egészen jól 
működött  –, de meglehet, az 1940-es évek tanulságai túl távoliak ahhoz, hogy fi gyel-
meztetésként szolgáljanak a 21. században.

Nem azt akarom mondani, hogy minden elveszett , vagy hogy visszatértünk a két 
világháború között i időszak kegyetlen világához. Ám vannak fi gyelmeztető jelek, és 
talán ostobák – ha nem is vakmerőek – lennénk, ha nem vennénk tudomást róluk. 
A látvány különösen érdekes, ha azt vesszük, hogy az Európával kapcsolatos közös 
perspektíva, illetve az az együtt es felismerés, hogy Európa mindenki számára előnyö-
ket biztosít, egyre inkább elkopik és meggyengül. A lankadó európai elköteleződés 
talán jobban látható a kisebb államok esetében, mint a nagyobbakéban. Azok ugyanis 
különösen jól boldogultak az integráció során, mivel egyenlő tiszteletet és a nagyobb 
államok be nem avatkozásából fakadó biztonságot követeltek és kaptak. Az 1939 előt-
ti időszak nagyhatalmai szövetségeket hoztak létre kliens államaikból. Az integrációs 
folyamat ezt megállított a, ami az európai stabilitás előnyére vált – bár ezt nem szokták 
hangoztatni.

Hadd javasoljak egy kis elméleti kísérletezést. Próbálják meg elképzelni az európai 
nemzetközi kapcsolatokat az integrációs folyamat nélkül. Szinte elképzelhetetlen – és 
éppen ez az integráció sikerének kritériuma. A Jean Monet ötletei és Altiero Spinelli 
eszméi köré épült integrációs folyamat nélkül az elkerülhetetlen európai érdekkonfl ik-
tusok megoldását leginkább a korlátlan erő vezérelte volna; a közös érdekek felisme-
rése egyértelműen marginális lett  volna. A baj az, hogy a kormányköziség térnyerése 
potenciális fenyegetést jelent a konfl iktusrendezési mechanizmusként felfogott  európai 
integrációs folyamatra.

A kormányköziség még most is – az integrációs folyamat sok évtizedével a hátunk 
mögött  – olyan lehetséges viselkedést és feltételezéseket válthat ki, melyek szembe men-
nek a közösségi módszerekkel. Létfontosságú, hogy a közösségi módszer megerősítése 
nélkül a kormányköziség nehezen tudná azt a stabilitást és demokráciát garantálni, me-
lyek Európa legfontosabb sikereit jelzik. Ennek oka igen egyszerű: a kormányköziség 
logikája nem Európa egységes entitásként való működtetésének közös kötelezett sége 
irányába mutat. A tagállamok kormányait szükségképpen a szűken értelmezett  nem-
zeti érdek motiválja. A nemzeti érdek pedig gyakran – ha nem mindig – leértékeli – ha 
nem ellehetetleníti – a stabilitást és demokráciát szavatoló Európa iránti elköteleződést. 
Széles körben elfogadott , hogy a demokráciák egymás között  nem háborúznak. De va-
jon ez mennyire tudható be a demokráciának, és mennyire az integráció révén létrejött  
közös partnerség tudatának?
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Euroszkepticizmus

Széles körű egyetértés alakult ki az euroszkepticizmus felemelkedését illetően, illetve 
annak kapcsán, hogy egyre többen – köztük politikusok is – nem látják az európai 
integráció célját, és tulajdonképpen kifejezett en ellenségesek vele szemben. Bár hiba 
lenne az euroszkepticizmus spektrumának egészét egyetlen egységes entitásként értel-
mezni, a Brüsszellel szembeni ellenségesség közös nevezőként szolgálhat – és szolgál 
is – a különböző politikai erők számára.

Az euroszkeptikusok egy része nyíltan nacionalista, akik Brüsszelt a saját egysze-
rűbb, nemzetek által vezetett  világról szóló álmuk ellenségeként látják. Mások talán 
kissé árnyaltabbak, és az integrációval szembeni álláspontjukat egyfajta bürokrácia 
elleni elkötelezett ségként fogalmazzák meg. Megint mások az Uniót a globalizációra 
teljes mértékben és korlátlanul nyitott  Európa eszméjének akadályaként látják; soku-
kat egyfajta univerzalizmus motiválja, amely az Uniót az álmaik egységes világának 
létrejött ét hátráltató, eurocentrikus intézményként értékeli. E vélemények távol állnak 
egymástól, de szükség esetén képesek kompromisszumra jutni.

A jelenlegi gazdasági válság az Unió megítélésére is hatással van. Tüntetéseket szer-
veznek, és zavargások törnek ki a munkanélküliség ellen, amely a jövővel kapcsolatos 
nyugtalanság jele, különösen a fi atalabb korcsoportok részéről, akik azon aggódnak, 
hogy kilátásaik rosszabbak, mint az idősebbeké volt az ő korukban. Érdemes kiemel-
ni, hogy néhányuk számára a tüntetések tapasztalata és a nyugtalanság valószínűleg 
nem múlik el nyomtalanul. Kevésbé lesznek nyitott ak egy olyan politikai és gazdasági 
rendszerre, amely számukra látszólag kevesebbel kecsegtet, mint annak idején a szü-
leik számára. Mások pedig hajlamosak lesznek radikalizálódni, és ez a radikalizálódás 
nagyrészt a politikai jobboldalon megy majd végbe. A politikai teret két generáción ke-
resztül domináló baloldali radikalizmus lassan elkopik és elveszti vonzerejét. Ebből a 
szempontból logikus, hogy a radikalizmus a szélsőjobb irányába tolódik el, hiszen más 
irány nincsen. A jobboldali radikalizmus viszont majdnem mindig ellenséges az euró-
pai integrációs projektt el szemben. Ezt a folyamatot – indirekt módon, persze – erősíti 
az a fajta kormánynélküliség, amit már említett em. Az állami-nemzeti érdek, e nézet 
képviselői szerint, „mindent üt”.

A média

Ezt a folyamatkomplexumot tovább segíti az, ahogyan a média kezeli az Uniót. A ma-
gam részéről értetlenül állok az előtt , ahogyan a média végletesen idegenkedik, vona-
kodik vagy éppen képtelen az Uniót autonóm hatalomként elismerni. Autonóm, mert 
az uniós intézmények önállóan működnek és nincsenek a tagállamoknak alárendelve. 
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Ez azt jelenti, hogy az Unióban valódi politizálás folyik – versengés a hatalomért, viták 
és érvek az előrelépés legmegfelelőbb irányát illetően. A politikai újságírásnak az Uniót 
önmagáért is izgalmasnak kellene találnia, de ez ritkán történik meg. Az uniós politi-
kát azonban az újságírók rendszerint az EU és az érintett  tagállamok között i érdekkonf-
liktusként értelmezik, legalábbis a tudósításaik erre utalnak.

A média egyik funkciója egy demokráciában, hogy lefordítsa a hatalom és az intéz-
mények működését a közvélemény számára. Ez nemzeti és tagállami szinten meg is 
történik, de ritkán érzékelhető az uniós politika szintjén. Nem utolsósorban azért, mert 
a média tagállami közönséget szolgál, hajlamos mindent, ami Brüsszelben történik, az 
adott  tagállam és az úgynevezett  távoli és áthatolhatatlan brüsszeli bürokrácia között i 
kétirányú „versenyként” ábrázolni. Pedig a kompetens újságírók számára az utóbbinak 
nem kellene áthatolhatatlannak tűnnie – mégis rendszeresen ezt állítják róla. E versen-
gést aztán zéróösszegű játékként tálalják, amelynek során a tagállam kicsikar valamit 
Brüsszeltől. (Hadd tegyem hozzá, hogy a tagállami politikusok nem győznek szemet 
hunyni az események ilyen torz ábrázolása fölött .) Végül, az újságírók hajlamosak a 
hatalmat mély gyanúval kezelni, mert minden hatalom, a hatalomnak mindennemű 
gyakorlása valahogy törvénytelen, és a politikusoknak semmi máson nem jár az eszük, 
mint a haszonszerzésen. Mindez együtt  egy igen erős, negatív elegyet eredményez, 
amit az Unió nehezen tud elhárítani. Pontosan azért, mert az Unió álláspontja elsikkad, 
az európai integrációs folyamat imázsa és legitimitása meggyengül.

A jelenlegi gazdasági válság és különösen az eurózónán belüli feszültségek is bele-
kerültek ebbe az elegybe. Kialakult egy egyszerű sztereotípia, mely szerint a keményen 
dolgozó észak-európaiaknak kell támogatniuk a lusta dél-európaiakat. Nyilvánvaló, 
hogy a szabályokat megszegték, de a sztereotípia, melynek kialakulásában a média 
segített  és részt vállalt, egy egészen más dolog. Egyértelműen hibás az a gyakorlat, aho-
gyan a média előszeretett el egyszerűsíti le a bonyolult kérdéseket, aztán pedig eltúloz-
za őket.

Szólnunk kell arról a jelenségről is, amely a demokrácia sikerének áraként, vagy leg-
alábbis e siker nem kívánt következményeként értelmezhető. A demokratikus politika 
klasszikus modellje egyértelműen a politikai pártok és az állam köré épült parlament 
intézménye. Úgy tűnhet, hogy a népszuverenitás viszonylag kevés szereplőre lett  át-
ruházva, ami egyértelművé és elszámoltathatóvá tett e, hogy hol is van a hatalom. Ez a 
modell megváltozott , és a politikai hatalom fragmentáltt á, szétszórtt á vált. Számtalan új 
szereplő van, melyek közül néhányan vidáman fi gyelmen kívül hagyják a népszuvere-
nitást – erre a tőkepiacok, a bankok és a multinacionális cégek jelentik a legnyilvánva-
lóbb példát. Az állami és nemzetközi bürokráciák, illetve társadalomszabályozó kapa-
citásuk növekedése – távoliságukkal együtt  – szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Ide 
számítanak még a lobbik, képviseleti csoportok, civilszervezetek, a média, a különböző 
kisebbségek és nem utolsósorban – az internetnek köszönhetően – az információhoz 
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való gyors hozzáférés. Ez akár az államhatalommal és a politikusokkal szembeni ellen-
súly és felhatalmazás megjelenéseként is értelmezhető. E folyamat ugyanakkor azzal a 
következménnyel is járt, hogy a pártpolitika súlya csökkent, mert a szavazók megértik, 
hogy a hatalom már másutt  van. Sajnos ez a „másutt ” már hozzáférhetetlen a szavazók 
számára, ezért néhányan nyitott ak lesznek a radikalizálódásra. Az Unió a maga tagál-
lamok felett i közvetett  hatalmával nyilvánvaló célpont.

Az integrációs folyamat politikai jelentőségének csökkenéséért részben a tagállamok 
politikai osztályai a felelősek. Tendencia, hogy az Uniót és eredményeit természetesnek 
veszik. Technikai és funkcionális téren valóban többé-kevésbé folyamatos az Unió ré-
szére történő hatalomátadás. Magától értetődő például, hogy a szervezett  bűnözés elle-
ni küzdelem jóval hatékonyabb európai, mint tagállami szinten. Sok példát lehetne még 
említeni: az egységes piac, a környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság és egy sor más 
technikai terület hatékonyabban működtethető az európai szinten. A baj az, hogy az 
ilyen technikai jellegű ügyek bonyolultak, és az általános vélekedés szerint untatják a 
közvéleményt – lehet, hogy ez igaz is –, emiatt  azonban ritkán kerül kifejtésre, hogy egy 
adott  kormányzati hatáskör miért kerül át Brüsszelhez. Tulajdonképpen a Brüsszelnek 
történő folyamatos hatalomátadásnak vagyunk szemtanúi, de a megfelelő legitimitás a 
tagállamoknál marad.

Európai állampolgárság

Ez azonban különös nehézséget, feloldatlan ellentétet okoz. A tagállamok állampol-
gárai egyszerre az Unió állampolgárai is, de vajon mit is jelent ez valójában? Szeret-
jük vagy sem, nagyon kevés ember van tudatában az európai politikai identitásnak; 
gyakran nincsenek információik az európai ügyekről, és elsődlegesen – ha nem éppen 
kizárólagosan – azon állam iránt éreznek politikai hűséget, amelynek az állampolgárai. 
Következésképpen könnyen mobilizálhatók olyan döntések kapcsán, amelyek az Unió 
helyett  a tagállamoknak kedveznek. Ezt a problémát életszerűen jelenített e meg a két 
ír népszavazás és az ír kommentátorok által emlegetett  probléma, amely az Unió és a 
tagállamok állampolgárai között i közvetlen kapcsolat hiányából fakad.

Ebben az az ironikus, hogy míg politikailag Európa Brüsszelen és néhány különle-
ges tagállami területen kívül alig létezik, szociológiai és kulturális értelemben az eu-
rópaiak ma sokkal inkább hasonlítanak egymásra, és több a közös bennük, mint ötven 
évvel ezelőtt . Ha jobban megnézzük, létezik egy európai kulturális gyakorlat – a sport, 
a populáris zene, a divat, a női és pletykamagazinok, a sztárkultusz, a hírességek és egy 
sor más jelenség tekintetében nagy a hasonlóság Európa-szerte. Ami ezt összeköti, az 
a nemzetközileg használt angol nyelv, amely egy, szinte egyetemesen beszélt második 
nyelv, az új eszperantó; és e tekintetben, paradox módon, csak az anyanyelvűek vannak 
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hátrányban, mert számukra az angol kifejezések igen sok vonatkozásban második és 
harmadik jelentéstartalommal is bírnak. A kulturális gyakorlatnak ebben a világában 
Európa összejön az eurovíziós dalfesztiválon, és a kisebb államok rendszeresen lesza-
vazzák a nagyobbakat. Ezzel a kulturális Európával ugyanakkor egyetlen leküzdhetet-
len probléma van – nincsen politikai tartalma, politikai öntudata, politikai identitása. 
Nem látom, hogy hogyan lehetne a kultúrát ilyen irányba átalakítani.

Valóban, az olyan területeken, ahol a kulturális viselkedés átfedésben van a politikai 
hatalommal, ezt erős akadályok teszik lehetetlenné. Ezt a bevándorlás problémája ábrá-
zolja a legjobban, függetlenül att ól, hogy az Európán belüli munkaerő-áramlásról vagy 
az Európán kívülről érkező bevándorlókról beszélünk. Összegezve: a többség ezt a je-
lenséget nehezen kezeli és különböző ellenállási formákat fejleszt ki. Mivel a bevándor-
lók megjelenését az Unióhoz kötik, ez az ellenállás Európa-ellenes és euroszkeptikus 
jelleget ölt. Ennek a fejleménynek a különböző aspektusai több tagállamban jól látha-
tók. Különösen az a 2011. februári közvélemény-kutatási eredmény hökkentett  meg, 
amely szerint az Egyesült Királyság lakosságának ötven százaléka támogatna egy 
bevándorlásellenes pártot, amennyiben az adott  párt nem buzdítana erőszakra és nem 
rendelkezne fasiszta imázzsal. Ennek egyértelműen megtalálhatók a párhuzamai Fran-
ciaországban, Hollandiában és másutt . Számomra úgy tűnik, hogy a szavazók jelentős 
részének üzenete egyértelmű: véget kell vetni a korlátlan bevándorlásnak, és a felmerü-
lő problémákért az Unió a hibás azon elitekkel együtt , akik elhanyagolták az emberek 
preferenciáit. Lehet, hogy ez egy populista üzenet, de hatásos.

E rövid összefoglalóban az Unió állapotára hatással bíró negatív trendekre koncent-
ráltam, valamint kiemeltem, milyen jelentős volt az integrációs folyamat – és az most 
is – az európai demokrácia és stabilitás szempontjából. Az általam vázolt folyamatok 
viszonylag lassúak, nincsenek hirtelen, azonosítható töréspontok, ami persze sokkal ne-
hezebbé teszi a helyzet meghatározását. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ha defi niáljuk 
azokat a folyamatokat, amelyek gyengítik az Európa iránti elköteleződést, akkor a prob-
lémák megoldására is lehetőség nyílik. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a következő 
a lényeg: van-e politikai akarat az európai öntudat újrateremtésére; annak a gondolatnak 
az újbóli bevezetésére, mely szerint létezhet a tagállamok számára is előnyös európai 
érdek. És erre építve, van-e politikai akarat arra, hogy az Unió számára olyan eszközö-
ket biztosítsunk, amelyek képesek ellensúlyozni a lassan teret nyerő kormányköziséget? 
A magyar elnökség nem véletlenül találta ki az „erős Európa” szlogent. Az utolsó öt 
hónap megmutatta, hogy minden nehézség ellenére, egy erős Európa felépítése valóban 
lehetséges.
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Résumé
The State of the Union

The study concentrates on the negative trends aff ecting the State of the Union and the 
signifi cance of the integration process.

Europe seems to be pulling in two directions at the moment. Under the Lisbon Treaty, 
the institutions of the EU have received a considerable boost. As against that, not only 
are we witnessing a growing Euroscepticism, but also the strengthening of the the 
member state interest and a rise in intergovernmentalism. The shared recognition of a 
Europe that brought benefi ts to all is growing threadbare, is weaker than it was. The 
rise of intergovernmentalism is a potential threat to the European integration process 
understood as a confl ict resolution mechanism.

Some of these Eurosceptics are straightforward nationalists, others articulate their 
opposition to integration as an anti-bureaucratic commitment or see the EU as an 
obstacle to the ideal of a Europe wholly open to globalisation, without barriers of any 
kind. These positions are miles apart, but they can and do make common cause when 
the need arises. 

The current economic crisis is also having an impact on att itudes towards Europe. Some 
will certainly be vulnerable to radicalisation and this radicalisation will be on the right. 
And right-radicalism is almost invariably hostile to the European integration project.

Despite the fact that there is real politics taking place in the EU – contests for power, 
debates, arguments over the best way forward – and political journalism ought to fi nd 
the EU exciting for its own sake, EU politics is regularly interpreted as a confl ict of 
interests between the EU and the member state concerned. The media preference to 
simplify complex issues and then exaggerate them is certainly culpable. 

Some of the responsibility for this decline in the political signifi cance of the 
integration process, however, lies with the political class in the member states: they take 
the EU and its achievements for granted. Very few people are conscious of a European 
political identity; but at the same time, there exists a Europe of cultural practices what 
is connected by international English, a near universally used second language. There 
is one insurmountable problem with this cultural Europe: it has no political content, 
no political consciousness, no political identity. The clearest illustration of this is 
over immigration, whether we are talking about intra-European labour migration or 
immigration from outside Europe. People att ribute the arrival of immigrants to the EU, 
this resistance takes on anti-European, Eurosceptic quality.

But if we identify those processes that are weakening the commitment to Europe, 
remedies become feasible. The main question is: Is there the political will to recreate a 
European consciousness and to give the European Union the instruments to balance 
creeping intergovernmentalism? The Hungarian presidency did not launch the slogan 
“Strong Europe” by chance. And these last fi ve months have shown that for all the 
diffi  culties, building a Strong Europe is, indeed, possible.
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