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Aki külföldön él, mint jómagam, 
budapesti látogatásai során 
gyakran szembesül a kérdéssel, 

hogy a magyar belpolitika ilyen vagy 
olyan részletét a határon túl hogyan lát-
ják. Az őszinte válasz erre legtöbbször 
az, hogy egyáltalán nem látják. Igaz, 
a nyugati sajtó az utóbbi években elő-
szeretettel és gyakran egyoldalúan ma-
rasztalta el Orbán Viktor kormányát és 
személyét (hogy miért és hogyan, az 
külön téma lenne), ám ennek ellenére az 
átlagember a Lajtán túl igen keveset tud 
Magyarországról. A pesti ismerősök ezt 
hallva nemegyszer megdöbbenve kérdik, 
hogy ez miképpen lehetséges. Ilyenkor 
nem árt visszakérdezni: és te mit tudsz a 
norvég, a portugál, a holland belpolitikai 

helyzetről? Vagy arról, hogy a svájci köz-
véleményt jelenleg milyen belső problé-
mák foglalkoztatják?

Ha Svájc neve ilyen esetekben elhang-
zik, szép rendszerességgel következnek 
a klisék is: a hó borította, gyönyörű sí-
terepek (amelyek léteznek, csak éppen 
a frank magas kurzusa miatt a külföl-
di turista számára egyre drágábbak); a 
banktitok (ami már nem nagyon létezik); 
a svájci órák és a csokoládé (mindkét ipar 
valóban változatlanul kitűnően működik 
s exportál a nagyvilágba). És persze min-
denki tudni véli, hogy a semleges Svájc, 
amely szerencsésen el tudta kerülni a két 
világháborút, roppant gazdag ország, s 
mint ilyen nemigen vannak, nemigen le-
hetnek belső problémái.

Svájci EU-dilemmák

Oplatka András

Svájc 1999-ben szerződést kötött az Európai Unióval a munkaerő szabad áramlásáról. Egy 
2014-ben tartott népszavazáson azonban gyenge többség kötelezte a svájci kormányt, hogy 
három éven belül korlátozza ismét a bevándorlást. Az Unió a közös, szabad munkapiac igény-
bevételét viszont alapjognak tekinti, és megsértése esetére kilátásba helyezi, hogy felmondja a 
Svájccal létező, számos további kétoldalú szerződését.

A small majority of Swiss voters decided in a referendum in February 2014 to revive 
immigration quotas on EU citizens. The referendum binds the government to renegotiate 
within three years the deal which gives EU residents free access to the Swiss job market. The 
European Union, however, declares that ripping up free labour market rules would unravel 
related economic deals.

* * *
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A jólétről szóló hírek igazak, bár ar-
ról, hogy az anyagiak mily mértékben 
és igazságosan oszlanak el, természete-
sen Svájcban is folynak politikai viták. 
Mindenesetre a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) becslése szerint Svájcban 2013-
ban a GDP egy főre jutó, a vásárlóerő 
figyelembevételével kiigazított értéke 
kereken 46 ezer dollár volt; ez több mint 
kétszerese annak, amit az IMF Magyar-
ország esetében kimutat.1 Az viszont már 
nem felel meg a valóságnak, hogy a kis 
alpesi köztársaság lényegében nem ismer 
komoly problémát. Ellenkezőleg: az or-
szágot jelenleg súlyosan terheli a svájci 
frank felértékelődése, és állandó fejtörést 
okoznak az Európai Unióval fennálló 
viszonyban keletkezett nehézségek, s a 
mögöttük megbúvó kérdés, hogy a mai 
magas életszínvonal fenntartható lesz-e 
hosszabb távon. A következőkben ezzel a 
témával foglalkozunk.

A svájci politika számára – s a kifeje-
zés mind a majdnem teljes, úgynevezett 
politikai osztályt, mind a közvélemény 
túlnyomó részét jelenti – eleve világos 
volt, hogy az ország nem kíván az Euró-
pai Gazdasági Közösség, majd (később 
felvett neve szerint) az Európai Unió 
tagjává válni. Igaz, a Szövetségi Tanács 
(kormány) 1992-ben Brüsszelben be-
nyújtott egy belépési kérvényt, a svájci 
tagságról érdemi tárgyalásokra viszont 
soha nem került sor. Mai szemmel nézve 
– bocsássuk ezt előre – jó lelkiismerettel 
lehet állítani, hogy Svájc a következő tíz 
esztendőben is az Európai Unión kívül 
marad. Azt, hogy azután mi történik, 
senki nem tudhatja, mert az ideológiai 

megrögzöttség a svájci mentalitástól igen 
messze áll, a józan anyagi mérlegelések 
képessége viszont előkelő helyet foglal el 
a helvét politikai erények sorában. Más 
szavakkal: minden későbbi állásfoglalás 
a gazdasági mutatók alakulásától függ.

Az EU-val szembeni idegenkedés csak 
kisebb részben magyarázható semleges-
ségpolitikai elővigyázattal, hiszen az Uni-
óban Svédország és Finnország, Írország 
és Ausztria is (bár ki-ki a maga külön-
bözően interpretált semlegességével) jól 
megfér, aminek oka jórészt az is, hogy 
Brüsszelben közös külpolitika alig, kö-
zös védelmi politika pedig még kevésbé 
létezik. Létezik ellenben Svájcban egy 
történelmi és egy politikai beidegződés, 
amely az EU-tagságnak ellentmond, és 
léteznek persze a fentebb említett gazda-
sági megfontolások.

Sorrendben elsőként említendő, hogy 
a svájci történelmi tapasztalat – Európa 
szinte minden államáéval, ám főleg a ki-
sebbekével ellentétben – nem az, hogy 
az ország szövetségesek nélkül, egyedül 
állt, és ezért vált a világháborúk áldoza-
tává, s hogy következésképpen a bizton-
ság ezután az összezárásban, az európai 
integrációban keresendő. Éppen ellen-
kezőleg: Svájc egymaga vészelte át a két 
világégést (és előtte a napóleoni háborúk 
óta lényegében az egész 19. századot), s 
így a kívülálló semleges szerepében si-
keres történelemre tekint vissza. A levo-
nandó tanulság tehát nem úgy szól, hogy 
ez a vonalvezetés változtatásra szorul.

Történelmi alapú, de politikai termé-
szetű fenntartással él az ország az EU-
val szemben a svájci helyi autonómiák 
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bonyolult, hagyományosan igen erős 
rendszere miatt. Svájc három nagy nyelv-
területére három olyan országrészként le-
het tekinteni, amelyek századokkal előbb 
nagy birodalmakról szakadtak le (bár 
mind a modern német, mind az olasz ál-
lam egyesülése csak későn jött létre). Az 
egyes területek, a mai kantonok a Svájci 
Konföderációban találták meg az önvé-
delem és az önkormányzat lehetőségét. 
Saját politikai, gazdasági és kulturális 
érdekeiknek ez sokkal jobban megfelelt, 
mint a kínálkozó alternatíva: egziszten-
cia egy birodalom peremvidékén.

Ennek mindmáig érvényes öröksége 
a 26 svájci kanton messzemenő autonó-
miája, sőt azokon belül a községek ön-
rendelkezési joga is, ami Európában va-
lószínűleg párját ritkítja. Így például az 
a tény, hogy a legkisebb falvak is saját 
adóhivatallal rendelkeznek, és a község 
maga határoz a helyi adó mértékéről. 
Az örökséghez tartozik a direkt demok-
rácia szisztémája: a polgárok pontosan 
körülhatárolt joga, hogy milyen állami, 
kantonális és kommunális kérdésekről le-
het és kell népszavazást tartani. A svájci-
ak mindezért gyanúval tekintenek a nagy 
birodalmakra, és ma a saját szomszédsá-
gukban – az EU alakjában – egy efféle 
birodalom kialakulását vélik felfedezni. 
Márpedig senki sem képes megmondani, 
hogy amennyiben Svájc EU-taggá válna, 
a Brüsszelnek átadandó kompetenciák 
jegyében a svájci önkormányzati és köz-
vetlen demokratikus jogokból mi is ma-
radna meg.

Végül a gazdasági kérdés. A svájci pol-
gárok zöme ezt roppant egyszerűen – fel-

tehetően túl egyszerűen – látja: Svájc 
az EU-n belül nettó befizető lenne, és a 
pénzét mindig is nagyon pontosan meg-
számoló helvét adófizető úgy érzi, többet 
tenni az idegen kasszába, mint onnan 
visszakapni, az rossz üzlet. Az EU-tag-
ságból származó közvetett előnyök vi-
szont számszerűen nem könnyen hatá-
rozhatók meg, a többség számára nehe-
zen is elképzelhetők. Jól ismert viszont, 
hogy az EU-tagság a svájci adórendszer 
teljes átformálását követelné meg, ami 
elrettentően hat. Szintúgy mindenki által 
felfogható tény, hogy az EU-n belüli át-
lagkereset jóval szerényebb, mint Svájc-
ban, míg a munkanélküliségi rátával a 
helyzet fordított: az Svájcban lényegesen 
alacsonyabb. Mindez – Zürichből vagy 
Bernből nézve – az EU-t nem teszi att-
raktívvá.

Az Európai Unió viszont Svájc legfon-
tosabb kereskedelmi partnere. 2013-ban 
a svájci kivitel 55 százaléka került EU-
országokba, s a svájci behozatal 73 szá-
zaléka származott az Unióból. Jóllehet a 
svájci külkereskedelmi mérleg ebben az 
évben 23,5 milliárd frank aktívumot mu-
tatott, a fenti számokból mégis világosan 
kiderül, hogy az EU-val szemben a mér-
leg passzív.2 Ez természetesen azt is jelzi, 
hogy az EU számára a kereskedelemben 
Svájc rendkívüli szerepet játszik. Való-
ban: 2013-ban Svájc volt az EU negye-
dik legnagyobb beszállítója és az EU-ból 
származó áruknak – az Amerikai Egye-
sült Államok után – a második legna-
gyobb felvevő piaca.3 Mindehhez járult, 
hogy 2013-ban a Svájcban létező külföl-
di beruházások 81 százaléka származott 



10 Külügyi Szemle

Oplatka András

EU-országokból, az Unióban viszont a 
svájci beruházások az összvolumen 43 
százalékát tették ki. Tegyük ehhez hozzá, 
hogy 2014-ben csaknem 290.000 ember 
járt át naponta a határon túlról, a négy 
szomszédos EU-országból Svájcba, otta-
ni munkahelyre.4 És ezzel még nem szól-
tunk a Svájcban lakó és dolgozó EU-pol-
gárokról – róluk hamarosan bőven esik 
majd szó.

Nem csoda, hogy ilyen szoros összefo-
nódás mellett a brüsszeli közösség már 
a kilencvenes évek elején intézményes 
keretbe kívánta zárni a Svájccal fennálló 
viszonyt. A keret az Európai Gazdasági 
Térség lett volna, amelyen belül Svájc lé-
nyegében élvezte volna az EU-tagoknak 
járó kereskedelmi előnyöket, ám a tag-
sággal járó politikai jogok és kötelessé-
gek nélkül. A kérdésről 1992. december 
6-án tartott népszavazáson, kereken 79 
százalékos részvétel mellett, a belépés el-
lenfelei paraszthajszállal nyertek: a szava-
zók 50,3 százaléka vetette el a gazdasági 
térségben való tagságot, és 49,7 százalék 
támogatta a csatlakozást.

A népszavazást ádáz politikai kampány 
és küzdelem előzte meg (bár ez a svájci 
kulturált légkörön belül értendő), és Svájc 
kiélezett problémája az EU-val fennálló 
viszonyban gyakorlatilag e dátum óta kí-
séri végig a svájci politikát. Lényegében 
ugyanebben az időben kezdődött a Sváj-
ci Néppárt (Schweizerische Volkspartei, 
SVP) felemelkedése, ami mindmáig tart; 
az EU-kérdés jegyében az eredetileg sze-
rényebb Paraszt-, Iparos- és Polgárpártot 
új név alatt, mintegy 26-28 százaléknyi 
szavazóval, az ország legjelentősebb po-

litikai erejévé vált. A legnagyobb szerepe 
ebben az 1940-ben született zürichi po-
litikusnak, Christoph Blochernak volt, 
aki – ahogy maga látja – szenvedélyesen 
harcol Svájc függetlenségének megőrzé-
séért, azaz az EU-hoz való közeledés és 
főleg Svájc esetleges EU-tagsága ellen. 
Dúsgazdag ipari vállalkozóként Blocher 
nem utolsósorban roppant bőkezű, a po-
litikai vetélytársai számára elérhetetlen 
anyagi lehetőségeket képes biztosítani a 
néppárt nagyszabású választási kampá-
nyai számára.

Blocher ugyanakkor a maga nemé-
ben szokatlan jelenség a svájci politi-
kai életben, mert a helvét társadalom 
hagyományosan nem preferál országos 
hírű vezető személyiségeket. A politi-
kai élet elsősorban alacsonyabb szinten, 
a községekben és a kantonokban zajlik, 
és rendszerint ott is inkább a gyakorlati 
kérdések és feladatok állnak a figyelem 
középpontjában, nem az egyes politi-
kusok. A végtelenül józan, szkeptikus 
svájci polgár nem kedveli a vezéreket; 
általában kevesen tudnak felelni arra a 
kérdésre, hogy a szövetségi kormány hét 
tagja közül – akik az államfői tisztség-
ben évente váltják egymást – jelenleg ki 
is az ország elnöke. Christoph Blocher a 
maga viszonylag nagy népszerűségével e 
tekintetben kivétel, de természetesen az 
ő sikere is csak úgy jöhetett létre, hogy a 
politikai síkon léteztek a neki megfelelő 
feltételek; hogy a mondanivalója „benne 
volt a levegőben”; mert tömegek vélték: 
Blocher hangot ad az ő gondjaiknak, azt 
fogalmazza meg, amit ők maguk is mon-
dani szeretnének.
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Mit is? Blocher néppártja két fronton 
hadakozik, jóllehet az ellenfél mindkét 
esetben ugyanaz: a bevándorlók. Egyik 
esetben azok, akik a családjukkal együtt 
az Európai Unió országaiból érkeznek 
Svájcba, hogy ott munkát vállaljanak, 
míg a másikban olyanokról van szó, akik 
a harmadik világból keltek útra, s az eu-
rópai kapuknál kérnek bebocsátást. Az 
utóbbiaknál maradva: Európára immár 
több évtizede nehezedik migrációs nyo-
más, és e tekintetben Svájc sem kivétel. 
1999-ben a svájci hatóságok asztalán 
104.700 menedékkérelem várt vizsgá-
latra; a szám a közelmúltban valamivel 
csökkent, így 2013-ban 21.500 személy 
folyamodott menedékjogért, míg a dön-
tésre váró kérvények száma 43.400 volt.5 
Aki egy napfényes vasárnap délután a 
Zürichi-tó partján sétálni indul, a legkü-
lönbözőbb színű emberek – békés – for-
gatagában megállapíthatja, hogy a kép 
lassanként itt sem igen különbözik a 
Londonban vagy Párizsban már régen 
megszokott látványtól.

Jóval nagyobb egységekkel van azon-
ban dolgunk a különböző EU-polgárok 
esetében. A 2014-re érvényes számok 
szerint a legjelentősebb az olasz állam-
polgárok jelenléte (308.602 fő), szorosan 
utánuk következnek a németek (298.614), 
majd a portugálok (263.010) és a franci-
ák (116.809). A legnagyobb népcsoport, 
amelyik nem EU-országból származik, a 
koszovói albánoké (105.348). Nem fogjuk 
itt a sok más nemzetet felsorolni, csupán a 
Svájcban élő összes idegen számát adjuk 
meg: ez 2014 végén 1.947.000 volt, avagy 
a kereken 8,2 millió lakos 24,3 százalé-

ka.6 A Svájcban együtt élő népcsoportok 
évszázadok alatt kifejlett toleranciája kell 
ahhoz, hogy ennyi és ennyiféle ember 
koegzisztenciája a mindennapokban, ha 
nem is teljesen súrlódás nélküli, de sú-
lyosabb incidensektől általában mentes 
maradjon. A kedves magyar olvasó kép-
zelje el hazájának közérzetét, ha a tízmil-
liós Magyarország lakóinak egynegyede 
idegen bevándorló lenne.

Persze ellenszenv és rossz érzések nél-
kül („Itthon vagyunk-e még, miénk-e 
még ez az ország?”) a bevándorlási fo-
lyamat Svájcban sem megy végbe, és ez a 
hangulat az, ami Blochert és a néppártot 
sikeressé teszi. Különösen érvényes pe-
dig ez azért, mert a probléma a legutolsó 
esztendőkben egyre nagyobb hangsúllyal 
jelentkezett. Ennek megvan a maga oka, 
amit a pesti (nem kifejezetten irodalmi 
stílusú) mondás foglal össze a legtalá-
lóbban: valamit valamiért. 1992 végén 
ugyanis, miután az Európai Gazdasági 
Térségbe való belépés mint lehetőség a 
népszavazáson egy hajszállal elbukott, a 
svájci politika törmelékhalmaz előtt állt, 
és kereste a választ, hogy annyi eltört 
porcelánt miként lehetne megragasztani. 
Megoldásnak végül az bizonyult, hogy 
Bern és Brüsszel a hosszú évekig folyta-
tott tárgyalások eredményeként két külön 
fejezetben több bilaterális szerződést kö-
tött. Ezek az egyezmények számos terü-
leten – így a kereskedelem, a földi és légi 
forgalom, a tudományos együttműködés, 
a különböző szolgáltatások és a környe-
zetvédelem terén –, a kölcsönös előnyök 
jegyében szabályozzák a további, a sza-
bad kereskedelem szintjén túllépő, szoros 
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együttműködést. A bevándorlás tekinte-
tében igen jelentős megállapodás, hogy 
Svájc a második tárgyalási szakasz so-
rán csatlakozott a dublini és a schengeni 
egyezményhez. Viszont a svájci fél – és 
ez néhány évvel később súlyos politikai 
gondokat okozó tényezőnek bizonyult – 
már az első szakaszban elfogadta a sza-
bad munkaerő-áramlás elvét önmaga és 
az Európai Unió között.

Ez utóbbi egyezmény 2002. június 1-jén 
lépett érvénybe, de további öt évig Svájc-
nak jogában állt, hogy a bevándorlást 
bizonyos mértékig korlátozza. Ezen túl 
Svájc az új, közép- és kelet-európai EU-
tagokkal szemben, így Magyarország 
irányába is, egy tíz évig tartó átmeneti 
szakaszban hasonlóan élt a bevándorlá-
si kvóták megszabásának jogával, mint 
maguk az EU tagjai. Egy ideig úgy 
tűnt, hogy a svájci közvélemény elisme-
ri a szabad munkaerő-áramlásról szóló 
egyezmény előnyeit: kitűnő képzésű, 
keresett szakemberek érkeztek tömege-
sen a magas fizetések és a viszonylag 
alacsony adók vonzására Svájcba, az 
országba települt fiatal munkavállalók a 
befizetéseikkel hathatósan járultak hozzá 
a szociális intézmények szanálásához, s 
a svájci gazdaság viszonylag jól vészelte 
át a 2008 utáni válságéveket. 2009-ben, 
a témában kiírt népszavazáson jelentős 
többség támogatta a Brüsszelnek adan-
dó választ, mely szerint Svájc a szabad 
munkaerő-áramlásról szóló egyezményt 
továbbra is érvényben kívánja tartani, és 
kiterjeszti azt az új EU-tag Romániára és 
Bulgáriára is.

Egyre erősebb kétségek az ezt követő 
években merültek fel. 2007. június 1-jétől 
kezdve a „régi” EU-országokból történő 
bevándorlás teljesen szabaddá vált (az 
első nyolc közép-európai, „új” EU-tag 
számára ugyanez csak 2014. május 1-jei 
kezdettel valósult meg). A ki- és beván-
dorlás mérlege azóta viszont azt mutatja, 
hogy Svájc lakossága 2007 után évi át-
lagban kereken 80.000 fővel gyarapodik. 
Egyszerű matematikai művelettel ki-
számíthatjuk, hogy ez 13 esztendő után 
több mint egymilliós növekedést jelent. 
Svájcnak 1900-ban 3,3 millió lakosa volt, 
1950-ben 4,7 millió, 2000-ben 7,2 mil-
lió, és jelenleg, mint arról már szó volt, 
8,2 millióan élnek az országban. Márpe-
dig Svájc területe (hogy a magyar olva-
só számára kézenfekvő összehasonlítást 
használjunk) a maga 41 ezer négyzetkilo-
méterével kisebb, mint a Dunántúlé.

Igaz, Hollandia több mint 16 millió la-
kosa majdnem szám szerint ugyanekkora 
területen él, és Belgiumban 11 millió em-
ber lakik ennél még egynegyeddel kisebb 
területű országban. Ám Svájc az Alpok 
hazája. A délen az alpesi hegyek vonulata, 
északon pedig a Rajna és a Jura-hegység 
által határolt régióban, a dombos, 400–
800 méter magasan fekvő úgynevezett 
Mittellandban él a lakosság kétharmada; 
itt vannak a legjelentősebb városok, ipari 
létesítmények, közlekedési hálózatok. Ez 
a Boden-tótól Genfig húzódó sáv viszont 
területileg az országnak mindössze a 30 
százaléka.

A hely hiánya, a szűkös földrajzi viszo-
nyokkal való küzdelem ezért tényezőként 
minden kisebb vagy nagyobb építkezési 
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tervnél megjelenik Svájcban, légyen szó 
egy új autópálya-szakaszról vagy akár 
csak egy családi ház kertjének a kibő-
vítéséről. S mindez persze együtt jár az 
ingatlanok magas árával. Gyakran fogal-
mazódik meg az az aggodalom, hogy a 
lakosság további ugrásszerű növekedésé-
nek következményeként a már ma is bor-
sos lakbérek a csillagokig fognak emel-
kedni. Ám ez csak a gondok egyike. Nagy 
általánosságban a kérdés így hangzik: 
hány embernek képes ez a kis ország – a 
társadalmi és természeti jellegének meg-
őrzése mellett – otthont nyújtani? A vé-
lemények megoszlanak. Egyesek szerint 
még sokaknak. Mások viszont már ma a 
szociális és egészségügyi, az ökológiai, 
forgalmi és iskolai infrastruktúra vészes 
túlterheltségéről beszélnek. És amiről 
fentebb már esett szó: az idegenek, főleg 
a hazaitól merőben különböző kultúrkö-
rökből származó emberek tömeges meg-
jelenése a befogadók körében egy bizo-
nyos (szám szerint pontosan senki által 
nem ismert) határ fölött minden türelem 
mellett is ellenérzéseket vált ki.

Az utóbbi évtizedekre jellemző, tömeges 
bevándorlás Svácba a hatvanas években 
vette kezdetét. A fellendülő konjunktú-
rában a svájci ipari és szolgáltatási vál-
lalatoknak munkaerőre volt szükségük, 
amire az országon belül már nem volt 
kapacitás. A bevándorlók legnagyobb ré-
sze Olaszországból érkezett. A rövid időn 
belül lejátszódott fejlemény meglepte a 
svájci társadalmat, és megfogalmazódott 
a – nem jogtalan – szemrehányás, hogy 
a gazdasági szférában működő magán-
vállalatok a növekedésük és a fokozott 

nyereségük érdekében külföldi munká-
sok tömegeit csalogatják az országba, azt 
pedig könnyedén rábízzák a közre – első-
sorban a községekre –, hogy oldják meg 
az összes, a bevándorlással együtt járó 
szociális és infrastrukturális problémát. 
Reakcióként kulcsszóvá vált a nehezen 
fordítható Überfremdung (körülírva: a 
külföldi befolyás eluralkodása), és tár-
sadalmi kezdeményezés eredményeként 
már a hetvenes évek elején népszavazást 
tartottak a bevándorlás korlátozásáról. 
A többség akkor és azután is több alka-
lommal elutasította az efféle állami be-
avatkozást.

A fél évszázaddal ezelőtt bevándorolt 
olaszok – avagy inkább a leszármazot-
taik – túlnyomó többsége ma már régen 
a svájci társadalom sikeresen integrált 
részét képezik. A jelenlegi helyzetben is 
sokan mutatnak rá, hogy az EU-orszá-
gokból, az európai kultúrkörből érkezők 
hasonló módon, jóval hamarabb és prob-
lémáktól mentesen fognak az itteni életbe 
beilleszkedni, mint a harmadik világból 
származó emigránsok. A folyamat miatti 
szorongás, rossz politikai közérzet azon-
ban tagadhatatlanul és immár hosszú ide-
je létezik, s ez az, amit Christoph Blocher 
néppártja (SVP) nem kevés demagógiával 
kihasznál. Teheti ezt pedig azért, mert az 
összes többi politikai párt e kérdésben is 
ügyel arra, hogy toleráns maradjon, kul-
turált hangon szólaljon meg.

A néppárt viszont hangosan követel 
radikális megoldásokat, és propagálja a 
maga ideológiáját: a 19. századi idillt fes-
ti le, a még egységes, érintetlen és úgy-
mond egészséges Svájc képét, és kelti 
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azt az illúziót, hogy oda még a jelenlegi 
világunkból is lenne, sőt kellene visz-
szatérés. Szögezzük le: az SVP minden 
nemzeti retorikája ellenére sem rasszista 
vagy szélsőséges párt, bár a szavazások 
előtti agresszív kampányai nemegyszer 
túllépték a jó ízlés és a fairness határait. 
Heves kritikája, amellyel az EU-val fenn-
álló viszonyt és általában a bevándorlást 
illeti, mégis a demokratikus keretek kö-
zött marad. Lényegében azokat az embe-
reket tudja maga mögött – és a számuk 
nem kevés –, akik a világban jelenleg 
rohamosan végbemenő változásokat nem 
képesek elfogadni, s akiket e folyamatok 
félelemmel töltenek el.

A néppártot, amint azt a választási 
eredményei mutatják, a polgárok jó egy-
negyede támogatja. Az említett, 2007 óta 
erősen emelkedő bevándorlási számok 
azonban végül azt okozták, hogy 2014 
februárjában egy, a néppárt által kez-
deményezett, a betelepülések (mind az 
EU-országaiból származó bevándorlók, 
mind a menedékjogot kérők) csökkenté-
sét követelő országos szavazáson a részt-
vevők 50,3 százaléka a korlátozás mellett 
tette le a voksát. Ennyien mondtak igent 
az elképzelésre, mely szerint a svájci ál-
lamnak ismét a saját kezébe kell vennie a 
bevándorlás mértékének a meghatározá-
sát, és évente – a belföldi gazdaság hely-
zete és szüksége szerint – kvótákat kell 
bevezetnie. További, a többség által elfo-
gadott előírás: amennyiben a Svájc által 
aláírt nemzetközi szerződések a beván-
dorlás korlátozásának ellentmondanak, 
úgy azokat a szavazástól számított há-
rom éven belül újra kell tárgyalni, vagy 

fel kell mondani. Márpedig az EU-val a 
munkaerő, a személyek szabad áramlá-
sáról kötött egyezmény az 50,3 százalék 
által elfogadott követeléseknek szögesen 
ellentmond.

Az Európai Unió már a szavazást meg-
előző kampány alatt is többször intően 
mutatott rá arra, hogy a szabad, közös 
munkapiac nem korlátozható, használa-
ta az Unió alapjogai közé tartozik. Svájc 
ugyan nem EU-tag, de az Unióval kötött 
kétoldalú szerződései „csomagot” képez-
nek, ebből egy bizonyos egyezményt ki-
venni és módosítani nem lehet. Ha Svájc 
a kérdéses szerződést felmondja, bukik 
az összes többi bilaterális egyezmény. 
Az EU álláspontja tehát kezdettől fogva 
ismert volt, de a bevándorlás korlátozá-
sának szorgalmazói a Brüsszelből jövő 
figyelmeztetést nem vették komolyan. 
Svájc – hangzott a válasz – az EU szá-
mára olyan fontos kereskedelmi partner, 
hogy az Unió kétszer is meg fogja gon-
dolni, mielőtt valóban megtorló intézke-
déseket vezetne be. Erre nem kerül sor; a 
kérdést Brüsszellel újra fogjuk tárgyalni, 
új egyezmény születik majd – így szólt a 
nyugtató magyarázat.

Több mint egy esztendővel a népszava-
zás után úgy tűnik, ezek a jóslatok annak 
bizonyulnak, aminek már kezdetben is 
sokan tartották őket: könnyelmű hitege-
tésnek. A svájci diplomáciai tapogatódzá-
sok során az Európai Bizottság keményen 
és következetesen tartja magát az elvhez, 
hogy a kérdésről nem fog új tárgyalá-
sokba bocsátkozni. A kis alpesi köztár-
sasággal szembeni hangulat az Európai 
Parlamentben sem barátságos. Ez persze 
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nem újdonság, s ezért nem is meglepő; a 
mindenben sikeres, az osztály közössé-
gén kicsit fölényesen kívül álló, kitűnő 
tanuló egyetlen iskolában sem népsze-
rű a diákok közt. Brüsszelben minden-
esetre egyre-másra ismétlik, hogy Svájc 
nem „mazsolázhat”, nem választhatja ki 
egyedül az előnyöket és kérhet önmaga 
számára kedvező különmegoldásokat a 
kötelességek terén.

Svájcon belül erős a kétely, hogy a há-
rom év (amelyből – ismételjük meg – im-
már több mint egy eltelt) elegendő lesz 
arra, hogy megoldás szülessen. A politikai 
pártok közül egyedül a szociáldemokra-
ták hajlamosak azt tanácsolni, hogy a 
gordiuszi csomót merészen át kell vágni: 
Svájc lépjen be teljes jogú tagként az Uni-
óba. Ám ezt ők is csendesen mondják, és 
nyomban hozzáfűzik: erre az országban 
jelenleg nincsenek meg a politikai felté-
telek. A polgári pártok, a liberálisok és a 
Kereszténydemokrata Néppárt, épp úgy, 
mint a gazdasági élet érdekvédelmi szer-
vezetei, világosan látják, hogy az EU-val 
kötött kétoldalú szerződések elvesztése 
visszavetné az országot. A néppárt poli-
tikusai néha kissé zavartan hallgatnak, 
leginkább azonban harsányan erősköd-
nek, hogy a szavazáson megnyilvánuló 
népakaratnak mindenképpen eleget kell 
tenni. A „Hogyan tovább?” kérdésre, 

azaz hogy miképpen lehetne, lehetne-e 
egyáltalán a bilaterális szerződéseket 
megtartani, ám a bevándorlást is mér-
sékelni, egyelőre senki sem képes hatá-
rozott választ adni. Mindeddig egyetlen 
gyakorlati javaslat látszik körvonala-
zódni, nevezetesen az, hogy a három év 
lejárta előtt kerüljön sor újabb népszava-
zásra, ezúttal azzal a kérdésfelvetéssel, 
hogy Svájc meg akarja-e tartani az EU-
val kötött kétoldalú egyezményeit. Nem 
ez lenne az első eset, hogy a szavazópol-
gárok ily módon megváltoztatnák önma-
guk korábbi döntését.
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