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A külpolitikA korlátAi

A 2006-os képviselőházi és szenátusi választások, amelyek 1994 óta először adtak 
a demokraták kezébe kettős kongresszusi többséget, cseppet sem meglepő mó-
don Irak és az Egyesült Államok által követendő külpolitika kérdését állították a 

középpontba. Bár az amerikai közéletben és politikában természetesen több más, hevesen 
vitatott dilemma is újra és újra felvetődik (az illegális bevándorlók helyzetének rendezése, 
az egészségügy és az oktatás reformja), a legtöbb amerikai elemző hajlott arra, hogy a 
2006. végi választásokat a Bush-adminisztráció Irak-politikája felett mondott népítéletként 
értékelje.1 A legfrissebb elemzések szerint az elnökjelöltségről folyó kettős versengésben 
ugyan a hazai politikai kérdések súlya a választók számára ismét megelőzte a távolban 
zajló konfliktust, utóbbi jelentősége továbbra sem vitatható.2 A leendő elnök személyén 
látszólag igen sok múlik, viszonyulása Irak kérdéséhez meghatározónak mutatkozik az 
amerikai szerepvállalás jövőjével kapcsolatban. Szélesebb perspektívában pedig az a kér-
dés vetődik fel, hogy mi léphet a rutinszerűen „neokonként” jellemzett (és démonizált) 
Bush-adminisztráció „unilateralistának” minősített külpolitikája helyére.

A válasz keresésekor figyelembe kell venni, hogy az iraki szerepvállalás és az általános 
külpolitikai tervezés/végrehajtás két olyan viszonyrendszer függvénye, amely nem igazo-
dik a választási ciklusok üteméhez. Az egyik a nemzetközi rendszerben zajló komplex, a 
rendszer egész jellegét megadó folyamatok iránya és karaktere – ezek a politikai kezde-
ményezésekkel szemben, tehetetlenségi erejüknél fogva, ellenállást fejtenek ki. Ugyanígy 
komoly tehetetlenségi erővel rendelkezik a külpolitikai döntéshozatal bürokratikus folya-
mata, amelyben számos, komoly befolyással rendelkező szervezet és csoport vesz részt. 
Ezek – információmonopóliumaik, a bármilyen stratégia végrehajtásához szükséges 
kompetencia birtoklása és az erőforrások ellenőrzése, az informális hálózatokon keresztül 
kifejtett lobbierejük révén – nagyon komoly változtatásokat tudnak rákényszeríteni egy 
frissen hivatalba lépő és a feladat súlyát érezni kezdő elnökre.3 Éppen ezért az Egyesült 
Államok külpolitikájának várható alakulásáról szólva indokolt az egyes jelöltek és – Irak 
kérdésében saját magukon belül is megosztott – nagy pártok eltérő forgatókönyvein és 
szándékain túl azt is számításba venni, hogy a választások kimenetelétől függetlenül, 
milyen objektív kényszerek és korlátok akadályozhatják majd a személyes vagy pártpre-
ferenciák érvényesülését.

Ezek közé tartoznak a társadalmi várakozások, melyek közül első helyen kell ki-
emelni, hogy bár az amerikai választók sok kérdésben megosztottak, az új elnöktől erős 

1 Fred Barnes: „Post Mortem: Why Republicans Got Shellacked in the Midterms”. Weekly Standard, 
http://weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/923kemje.asp?pg=2, 2006. novem-
ber 8. (Letöltve: 2008. január 31.)

2 Peter S. Cannellos: „Presidential Race Shifts Towards Domestic Issues”. Boston Globe, http://www.
boston.com/news/nation/articles/2007/12/08/presidential_race_shifts_toward_domestic_issues/, 
2007. december 8. (Letöltve: 2008. január 31.)

3 Graham Allison – Philip Zelikow: The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. 2nd rev. 
ed. New York: Little&Brown, 1999. 143–196. o.; Barton Bernstein: „Understanding Decisionmaking, US 
Foreign Policy, and the Cuban Missile Crisis”. International Security, Vol. 25. No. 2. (2000). 134–164. o.
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nemzetbiztonsági politikát várnak el. Társadalmuk 9/11 nyomán átalakult: védelmet és 
a biztonság érzetét igényli, ennek külpolitikai vonzata pedig mindenképpen agresszív, 
Európában értetlenséggel fogadott lépéseket is jelent majd, amelyek azonban az ameri-
kai nemzetbiztonság szempontjából legitimként jelennek meg. Tanulságos példa rá, hogy 
Európában mennyivel nagyobb felzúdulást váltott ki, amikor Barack Obama terrorelle-
nes pakisztáni beavatkozások lehetőségéről beszélt, mint az Egyesült Államokban. Itt a 
legtöbb értékelő egyértelműen komoly bakinak tartotta – odaát ugyanakkor sokan úgy 
vélték, Obama „nemzetbiztonsági szempontból bizonytalan” megítélése által előidézett 
kemény „odamondás” volt, és ennek megfelelően inkább csak a Clinton-táborhoz közel 
álló kommentátorok ítélték el.

A nemzetbiztonsági agendával kapcsolatos elvárásokon túl az amerikai társadalom 
jelentős része, elsősorban természetesen a demokratákkal szimpatizálók, kivonulást vár-
nak. Ám az ellentábor, a kivonulást bizonyosan tűz alá vevő konzervatív média miatt 
arról is meg kell majd győzni a közvéleményt, hogy biztonságos elhagyni Irakot; csak 
ezután lehet a kivonulást megkezdeni. Ennek forgatókönyveit ma még lehetetlen felvázol-
ni, de bizonyos, hogy egy demokrata elnökre kétfelől is nagyon erős nyomás nehezedne: 
egyszerre kellene stabilizációs és kivonulási tervvel előállnia. Ez azonban könnyen bi-
zonyulhat fogas kérdésnek, és Irak elhagyása esetleg csak egy négyéves elnöki cikluson 
túlnyúló menetrend alapján kezdődhet meg, vagy bizonytalan időre el is tolódhat – ahogy 
republikánus győzelem esetén ez történni is fog.

Kevesebb szó esik róla az európai sajtóban, de mindenképpen meg kell említe-
ni, hogy az amerikai társadalom nem vagyonos része egyre inkább protekcionista és 
globalizációellenes lett. Ez – elsősorban a szavazóbázis összetétele és a szakszervezetek-
kel való kapcsolatok következtében – ismét csak egy demokrata elnök számára jelentene 
nagy nyomást, egy republikánus jobban ellenállhatna neki. Clinton, és főleg Obama, alig-
ha lehet képes egy elnöki ciklust néhány látványos világkereskedelmi konfliktus nélkül 
túlélni – bár egy valódi protekcionista fordulatnak kisebb az esélye. Ennek a nyomás-
nak egy republikánus elnök – eltérő választói és a hagyományosan képviselt gazdasági 
lobbiérdekek következtében – jobban ellenállhatna; ennek szándéka McCain világosan 
képviselt liberális világkereskedelmi programjából is kitűnik.

A jelöltek politikAi profiljAi

Az elnökválasztási kampány négy versenyben maradt, komoly támogatással bíró 
jelöltje jól azonosítható pozíciókat foglal el, amik megfelelnek az amerikai poli-
tikai elit hagyományos szerkezetének. A két demokrata jelölt éles rivalizálással 

igyekszik megszerezni a delegátusok többségét, míg a republikánus jelöltség lényegében 
már eldőlt: John McCain fölénye behozhatatlannak tűnik. Itt mégis arra törekszünk, hogy 
ellenfele, Mike Huckabee álláspontját is bemutassuk, mivel ő jeleníti meg legpontosabban 
az amerikai keresztény jobboldal politikai preferenciáit. Bár nem valószínű, hogy ezek 
érvényesülni tudnak majd (még Huckabee esetleges alelnöksége révén sem), ám az ameri-
kai külpolitikai gondolkodást középtávon formáló társadalmi preferenciákról csak velük 
együtt adható kerek és kiegyensúlyozott kép.
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Hillary Clinton (D)

A tapasztalt egykori First Lady és jelenlegi New York állambeli szenátor a liberá-
lis internacionalista hagyomány 90-es évekbeli inkarnációját folytatná. Ez a Bill 
Clinton elnöksége idején elsősorban Madeleine Albright által megtestesített irány-

zat alapvetően támogatja a nemzetközi szervezeteket, beleértve az Egyesült Államokban 
amúgy nagyon negatív megítélésű ENSZ-et is, és az amerikai politikai spektrumon belül 
a leginkább kooperációra törekvő áramlat, s egyben az amerikai excepcionalizmus és 
unilateralizmus különböző forrásaitól is ez a látásmód áll a legmesszebb. Ennek ellené-
re rendelkezik bizonyos liberális transzformativista elkötelezettséggel is, azaz a globális 
demokratizáció programját képviseli.

Barack Obama (D)

A demokrata populizmus hagyományának folytatója, bár kétségtelen, hogy ennek 
puha változatát képviseli: őrzi az amerikai excepcionalizmus gondolatvilágát, 
óvatos a nemzetközi kötöttségekkel kapcsolatban, és hazai szociális érzékeny-

sége összekapcsolódik az izolacionizmus örökségével. Ez ma már nem jelent igazi 
elszigetelődést, inkább a „passzív unilateralizmus” kifejezéssel ragadható meg. Obama 
esetében ez nem a nemzetközi intézmények és együttműködési formák elutasítását, 
inkább az önérdek követésének előnyben részesítését és az intézményekkel szembe-
ni gyanakvást jelenti. Ez a külpolitikai „mélyréteg” kapcsolódik össze a karizmatikus 
multilateralizmus programjával, azaz a nemzetközi rendszer normavállalkozóként vég-
rehajtott átalakításának elképzelésével. Elemzésünkben – elsősorban konkrét politikai 
álláspontok vizsgálata alapján (l. Függelék) – mégis úgy véljük, hogy a tartósabb, tehát 
negatív nemzetközi tapasztalatok után is megőrzött külpolitikai programelem a populista-
protekcionista unilateralizmus lehet.

John McCain (R)

A neokonzervatív és a reagani hagyományok folytatója; a legkevésbé „rejté-
lyes” külpolitikai álláspontot ő mondhatja magáénak. Agresszív hegemonikus 
unilateralizmus jellemzi, erősen liberális célokkal. Ahogy Bush esetében is 

nevezték, ez tulajdonképpen egy harcias és bizalmatlan liberális internacionalizmus öt-
vözése az erőpolitika hagyományával. A kombináció jól ismert módon azt jelenti, hogy 
az Egyesült Államok minden esetben preferálja az együttműködést más államokkal, de 
ez nem előfeltétele a cselekvésének, és nem jelenti a többi állam érdekeinek figyelembe 
vételét a jövőben sem. Mindez a jelek szerint McCain esetében is párosulna a globális 
vezetési igény világos megfogalmazásával, egyben ennek elsősorban államközi, a nem-
zetközi szervezetekkel szemben bizalmatlanságot tükröző politikai megvalósításával.
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Mike Huckabee (R)

A konzervatív protekcionizmus/izolacionizmus hagyományának folytatója, ame-
lyet pl. Barry Goldwater is képviselt. Programja is ennek felel meg: fenyegetés 
esetén agresszív válasz, egyébként fegyverkező izolacionizmus jellemzi, össze-

kötve egy Obamáénál lényegesen radikálisabb protekcionizmussal, valamint McCainre 
emlékeztető, de az övénél sokkal következetesebb szuverenitáscentrikus gondolkodás-
móddal, melyben a szuverenitás nem az érdekvédelem eszköze (mint McCainnél), hanem 
abszolút önérték.

Az egyes kérdéskörök és Az elnökválAsztás

Irak

A demokraták jelöltjei, Barack Obama és Hillary Clinton szenátorok egyaránt régi 
ellenfelei az amerikaiak iraki jelenlétének. Közülük a háborúellenes múlttal ren-
delkező Obama a populistább; a 2002-es felhatalmazási indítványt akkor még 

megszavazó Clinton a felelősre hangszerelt megközelítést választotta az iraki szerepvál-
lalással kapcsolatban. Álláspontjuk érdemben kevésbé különbözik, mint szóhasználatuk: 
mindketten néhány év alatt kívánják elérni a csapatok kivonását, ami persze azt is jelenti, 
hogy elnökként azonnal hozzálátnának, ám befejezése 2011–2012 előtt nem következhet be 
még így sem.4 (Obama legvérmesebb kijelentése egy 16 hónapos határidő meglebegtetése 
volt, ezt azonban azóta nem emeli ki, és az aktuális helyzet miatt is megvalósíthatatlan-
nak tűnik.)

A helyzet a republikánus jelöltek esetében komplexebb, de részben hasonló irányba 
mutat. Az éllovas, John McCain arizonai szenátor sokáig azzal keltett feltűnést, hogy 
Bush-hoz képest centrista létére a háborús erőfeszítésekben támogatta a hivatalos politi-
kát. Amerikai elemzők szerint bajba jutott kampányát részben azzal próbálhatja meg ki-
mozdítani a holtpontról, hogy eltávolodik a hivatalban lévő elnöktől. Erre szimbolikusan 
a 2007. július 4-ére időzített újabb iraki látogatása nyomán kínálkozott alkalma, ám azóta 
újból közelebb manőverezte magát Bush álláspontjához – minden bizonnyal a külpolitikai 
tanácsokkal őt segítő két híres neokon, Robert Kagan és William Kristol hatására is.5 Bár 
nincs komoly esélye, hogy a Bush politikája mellett teljes mellszélességgel kiálló jelölt 
vonulhatna be a Fehér Házba, McCain mégis folytatná elődje kezdeményezéseit; a kérdés 
csak az, retorikájában mennyire vállalná fel ezt.

Mivel a jelöltek áttekintése ezt a viszonylag egyértelmű képet mutatja – tehát demokra-
ta győzelem esetére gyorsabb, néhány év alatt lezajló evakuációt, republikánus elnök ese-
tén lassabb és több feltétel teljesülésétől függő kivonulást valószínűsít –, csábítónak tűnik 

4 Brian Knowlton: „Clinton Sees Risks in Rapid Iraqi Pullout”. International Herald Tribune, http://
www.iht.com/articles/2007/08/19/news/dems.php, 2007. augusztus 19. (Letöltve: 2008. január 31.)

5 Peter Wallsten: „McCain Surge Puts Iraq War at the Fore”. Los Angeles Times, http://www.latimes.
com/news/politics/la-na-iraqpol2feb02,0,1272905.story, 2008. február 2. (Letöltve: 2008. február 3.)
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a konklúzió, hogy az Egyesült Államok Irak-politikájának fordulatát 2009-re időzítsük. 
Ám az ország eminens érdeke mindaddig Irakban tartani megfelelő létszámú fegyveres 
erőt, amíg a nagyobb arányú kivonulás akadályozhatná az olajtermelés növelését, vagy 
kockáztatná a kitermelés biztonságát. Barack Obamának a teljes demokrata párti bizton-
ság és energiapolitikai establishment nyomásával kellene megküzdenie a gyors kivonulás 
érdekében. A newcomer, mindössze egy ciklus erejéig (2004–) szenátorkodó politikusról 
ezt a képességet senki sem feltételezi.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a kivonuláshoz alternatív stratégia is 
szükséges. Jelen pillanatban a legvalószínűbb következmény egy olyan polgárháború len-
ne, amelyben több, részben kooperáló, részben versengő törzsi és vallási milícia küzdene 
egymással. Ezt a „világvége-forgatókönyvet” minden külpolitikai tervező elkerülni igye-
kezne, kockázatát egyetlen elnök sem vállalná.6 Harmadrészt meg kell említeni, hogy az 
amerikai külpolitika legfontosabb régióbeli célja, az iráni befolyás növekedésének feltar-
tóztatása, ez a regionális containment, lényegesen nehezebbé válna a kivonulást követően 
Irakban. Amíg reális az esély Teherán befolyásának a megnövekedésére az országban, 
nem ésszerű az iraki elitet cserbenhagyni, sem pedig arra kondicionálni őket, hogy nem 
számíthatnak az Egyesült Államok hathatós támogatására. Ma a kivonulás mindenkép-
pen ilyen hatást érne el: a biztonsági szolgálatokat ellenőrző síiták étvágya tovább nőne, 
a fenyegetett, magukat másodosztályú állampolgárnak érző szunnita kisebbség pedig fel-
készülne az élet-halál harcra.7 Ebben a helyzetben a hatalom maximalizálására törekvő, 
ám „alaphelyzetben” az iráni kézi vezérlést elutasító iraki síita vezetők számára megnőne 
a fokozott iráni segítség határhaszna, melynek fejében hajlandóak lennének Teheránnal 
szembeni önállóságuk részleges korlátozására. Bár a térség szakértői szerint nyílt Bagdad–
Teherán tengely ekkor sem jönne létre, pusztán az iráni befolyás megnövekedése is ko-
moly kudarc lenne az Iránnal szembeni amerikai containment-politika számára.

Bár a demokratáknak a biztonságpolitikai know-how-t birtokló csoportjai nagyon 
kritikusak Bushsal szemben, részükről a fenti megfontolásokkal ellentétes nyilatkoza-
tok nem látnak napvilágot. E három érvvel nemcsak tisztában vannak, burkoltan el is 
fogadják érvényességüket. Éppen ezért egy esetleges, a washingtoni bürokrácia és a 
választott demokrata többség (elnök + Kongresszus) közötti konfliktusban alighanem 
az utóbbiak – ígéreteik által is kötött – politikájának tompítására tennének kísérletet, 
de facto a professzionális köztisztviselői kar szövetségeseként. Ez azt jelentené, hogy a 
helyzetet értékelő és a forrásokról jelentő csoportról egy, az álláspontjukhoz közel álló 
szakértői közösség mondana véleményt, mellyel szemben megválasztott, de nem szakértő 
politikusok koalíciója állna, egyébként vélhetően kongresszusi többség nélkül (mivel a 
demokrata frakciók Irak kérdésének részleteiben távolról sem egységesek). Bürokratikus-
döntéshozatali szempontból tehát a merész választási ígéretek beváltása szintén nem tű-
nik reális lehetőségnek: Irak nem hagyható el gyorsan. Fontos jelzés, hogy a kivonulási 
menetrend szorgalmazása mellett mind Obama, mind Clinton többször leszögezte ezt, 
előkészítve egy esetleg szükségessé váló határidő-módosítás igazolását.

6 A szélesebb regionális kontextushoz l. N. Rózsa Erzsébet: „Az iraki konfliktus és a tágabb Közel-
Kelet”. Külügyi Szemle, Vol. 6. No. 2–3. (2007).

7 Uo.
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Végül fontos megjegyezni: az amerikai külpolitika első irányváltása Irak kérdésében 
tulajdonképpen már lezajlott. Az USA letett tényleges demokratizációs törekvéseiről, és 
egyértelműen az iraki stabilitás pragmatikus célkitűzését igyekszik követni. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a társadalmi csoportok közötti békesség érdekében továbbra 
is hajlandó költségeket vállalni (anyagi és emberieket egyaránt), ám ezt korábban elfo-
gadhatatlannak tartott potenciális partnerek megnyerésével igyekszik kombinálni. Ezzel 
a legambiciózusabb rendezési terv lekerült az asztalról, és egy szuboptimális, de még az 
Egyesült Államoknak és a világgazdaságnak is hasznot (stabilitást és árcsökkenést) hozó 
megoldás került előtérbe: jobb egy önállóbb, kevésbé demokratikus, de stabil és olajat 
exportáló Irak, mint egy instabil, pusztán az intézmények alapján mintaszerű, de ellen-
őrizhetetlen, továbbgyűrűző konfliktusba merült bukott demokrácia. Ezt McCain nyíltan 
képviselheti, Clintonnak győzelme esetén óvatosabban kellene ebbe az irányba mutató 
terveivel előállnia, ám lényegileg eltérő célrendszer tőle sem várható. Valódi variációt két 
tényező hozhat: Barack Obama és Mike Huckabee is inkább hagyná Irakot felbomlani, 
ha ez stabilitást ígér. Az utóbbinak alelnökként esélye sem lenne McCain és tanácsadói 
véleményével szemben, Obamának pedig komoly harcot kellene vívnia a demokrata kül-
politikai elittel, ha ezt a lépést meg kívánná kockáztatni.

Irak regionális kontextusa és az elnöki diplomácia

Huckabeen kívül mindegyik jelölt győzelme esetén ugyanarra számíthatunk: a kü-
lönböző nemzetközi politikai arénákban a saját érdekek rugalmasabb kezelésére, 
a megvalósíthatósággal kapcsolatban több realizmusra, kiterjedtebb mérlege-

lésre, több kooperációra, eshetőség szerint több multilaterális megoldásra. A Szíria felé 
történt feltételes nyitás, a szunnita vezetők megszólítása és a szunnita fundamentalista 
terrorizmussal való szembefordításukra tett kísérlet, annak újragondolása, hogy mely síi-
ta irányzatok integrációja képzelhető el a jövő iraki politikai rendszerébe – általában véve, 
hogy a stabilitás érdekében mennyi engedményt lehet tenni az eddig nem együttműködő 
csoportoknak egyfelől, másfelől pedig a nyugati típusú demokratikus elvek számonké-
résének feladása –, elnöktől független átalakulásnak tűnik.8 Clinton nem lenne képes az 
agresszívabb demokratizálás mellett felsorakoztatni a közvéleményt, Obamától nem is 
várható, hogy ezt megkísérli, míg McCain kifejezetten ezt a logikát követné, amely meg-
felel saját – a tulajdonképpeni, többségükben őt támogató neokonzervatívokhoz képest 
pragmatikusabb – hajlamainak.

Ennek a politikának másik nagy kérdőjele, hogy a demokratizációs program feladásán 
túl a Bush-adminisztráció „diplomáciai embargó”-politikáját mennyiben kívánják a je-
löltek felülvizsgálni. Obama győzelmével egyértelműen az elnöki diplomácia offenzívája 
várható, Clinton esetében óvatosabb nyitás valószínű, McCain pedig követné az eddigi 
„szelektív diplomáciát”, csak azokkal tárgyalna, akik maguk is hajlandók gesztusokat 
tenni. Az ő esetében nem látszik, hogy ez bármilyen változást is hozna, míg az előző két 
jelölt győzelme azt a dilemmát okozná, vajon hogyan reagálnának, ha kiderülne, hogy 
reménybeli partnereik igazából nem kívánják álláspontjaikat módosítani.

8 Uo.
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Irán

Hogy Washington milyen mértékben fog az elrettentés és megtorlás, illetve békés 
kérdésekben a szigorú, jóindulat nélküli, pozitív és negatív kölcsönösség politiká-
jára hagyatkozni, elsősorban attól függ, potenciális partnerei hogyan viszonyulnak 

hozzá. Negatív példa erre Irán: itt rövid távon nincs remény valódi kooperációra. Ebből 
mi következik? Az Egyesült Államok nem készül az iráni rezsim megváltoztatására, de 
egyelőre nem bízhat kölcsönösen kedvező megoldásban sem. Marad a jelenleg is látható 
containment, a feltartóztatás politikája, amit agresszív elrettentés vált fel, ha hatékonysá-
ga a Washington számára elfogadható szint alá csökkenne.

McCain számára ez a hatékonysági határ a nukleáris fegyverek előállításánál húzódik. 
Iránnal szemben bármilyen akció a nemzetközi és hazai politikában egyaránt nagyon 
költségigényes lenne. Ezért támadás csak akkor képzelhető el, ha a társadalom közvetle-
nül fenyegetve érzi magát. Clinton és Obama esetében az ország ellen a fegyveres beavat-
kozás kizárható, feltéve, hogy nem áll elő olyan helyzet, melyben Teherán látszólag vagy 
valóban fegyveres agresszióra készül. Az iráni szerepvállalás körüli konfliktus Irakban 
eszkalálódhat, de nem valószínű, hogy ez átcsapna közvetlen iráni–amerikai fegyve-
res cselekményekbe. McCain inkább az ellenséges megfigyelés álláspontját választaná, 
Clinton és Obama pedig a rendezésbe vonná be Iránt. Kérdés, mit tennének, ha kísérlete-
iket Irán színlelt együttműködéssel fogadná, ám kiderülne, hogy folytatja rejtett interven-
cióját Irakban. Nézetünk szerint ekkor egy demokrata elnök számára is egyedül McCain 
eredeti, Iránnal gátló tényezőként kalkuláló pozíciója válna elfogadhatóvá.

Nemzetközi szervezetek

Rendkívül erősek azok a várakozások Európában, amelyek a 2005 elején – Donald 
Rumsfeld önmagát tréfásan megkövető müncheni beszéde nyomán – beindult 
normalizálás ütemes folytatását és kiteljesítését remélik az új adminisztrációtól.9 

Annak ellenére, hogy az európai szövetségesek (a „régi” és az „új” Európa államaira 
egyaránt értendő) jelentőségéről már a második Bush-adminisztrációt is jellemző állás-
foglalások megerősödése szinte szükségszerűen be fog következni, nem feltétlenül egy új, 
stabil és kölcsönösségen alapuló szövetségi rend irányába mutat, és nem jelenti a nemzet-
közi kooperáció intézményesült formáinak feltétlen preferálását sem. Európa ugyanakkor 
nem tisztán pragmatikus, hanem legalább részben elvi multilaterális, puha transzformatív 
politikára vágyik, tehát az elnökválasztás aligha oldja meg a stratégiai nézeteltéréseket.

A jelöltek közül Clinton a legkövetkezetesebben institucionalista liberális, ő egyértel-
műen kísérletet tenne a nemzetközi együttműködési formák feltámasztására. Obamától 
hasonló elkötelezett fellépést nem várunk: bár jelszavaiban programja e kérdésben emlé-
keztet Clintonéra, valószínű, hogy rövid idő alatt kifulladnának kezdeményezései, és in-
kább válna izolacionistább elnökké, azaz olyan döntéshozóvá, aki ódzkodik a nemzetközi 

9 „Rumsfeld urges terror fight unity”. BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4259575.stm,  
2005. február 12. (Letöltve: 2008. február 2.)
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kötelezettségvállalástól. Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy konkrét kérdésekben eltér a 
véleménye Clintonétól: nem csatlakozna „egyelőre” a Nemzetközi Büntetőbíróság statú-
tumához, és az ENSZ számára sem lát annyira konkrét szerepvállalási lehetőséget, mint a 
szervezet kereteit Szudánban és Irakban is kiaknázni kívánó ellenfele.

McCain aktivizmusa ismét csak a legstabilabb a jelöltek mezőnyében: mivel eleve nem 
kíván a nemzetközi szervezetekbe fektetni, ezek várható problémái sem befolyásolják 
majdani külpolitikáját. Aktivizmusa unilaterális, ami nem jelenti a kooperáció elvetését, 
csak éppen a céloktól teszi függővé a partnereket, a „coalition of the willing” mintájára. 
Ebbe az irányba mutat az a kijelentése is, hogy a demokratikus államokat kívánja össze-
fogni. Arról azonban nem szól, hogy egy állam milyen mérce alapján válhatna tagjává en-
nek az összefogásnak. Mivel vezető tanácsadói között van a rendkívül Európa-szkeptikus 
(már ami az európaiak cselekvőképességét illeti) William Kristol és Robert Kagan is, 
eleve hiba lenne ebben azt látnunk, hogy a demokratikus partnerek, így Európa számára 
valóban közös tárgyalási teret igyekezne építeni. Legvalószínűbb, hogy a szervezet, ha 
létre is jön, nem lesz más, mint potenciális szövetségesek gyűjtőhelye, akik közül egy 
McCain vezette adminisztráció válogatna.

Ezt azonban ki kell egészíteni azzal a megjegyzéssel, hogy az Egyesült Államok – a 
jövendő elnök személyétől függetlenül – sokkal költség-érzékenyebben fog lehetséges 
politikai szerepvállalásaihoz viszonyulni. Az új, a rendszerben elérhető eredményekkel 
kapcsolatban pesszimistább adminisztráció, a politikai osztály és a társadalom egyaránt 
óvatos lesz, amikor új kihívásokkal néz majd szembe. Az unilaterális transzformatív dip-
lomácia (1. Bush-adminisztráció) a kihívások aktív módon való kezelését preferálta, azaz a 
kedvezőtlen fejleményekkel fenyegető helyzetek és struktúrák stratégiai pontjain tett alap-
vető beavatkozásra törekedett. Ennek alternatív stratégiája a multilaterális transzformatív 
diplomácia (Clinton), az alkalmi multilaterális pragmatizmus (Obama) és az unilaterális 
pragmatizmus (2. Bush-adminisztráció, McCain). Clinton politikája győzelme esetén is 
sikerfüggő lesz, tehát az elnök csak akkor tud cselekedni, ha sikereket ér el, és könnyen 
elvesztheti társadalmi bázisát. A Bush-adminisztrációból kiábrándult szavazók nem lesz-
nek elkötelezett multilateralisták, eredményeket követelnek, és az ENSZ-szel valamint 
más nemzetközi együttműködési formákkal szemben nem vesztik el bizalmatlanságukat. 
Éppen e bizalmatlanság bizonyos mértékű leképezése következtében Obama politikája 
kevésbé sikerfüggő, de kudarcok esetén könnyen befelé fordulhat, és igyekezhet „kima-
radni” a kellemetlen együttműködésekből. McCain függ a legkevésbé a sikertől, hiszen 
egész politikája a (majdnem) „egyedül vagyunk” téziséből építkezik; ő igyekezne a leg-
kevésbé a kilencvenes évek derekának együttműködési formáit feltámasztani, és ő lenne 
a legkevésbé támadható eredeti, meghirdetett irányvonalának követése miatt.

Környezetvédelem, energiabiztonság, fenntartható fejlődés

Reményre ad okot, hogy egyéni lépéseinek sikertelensége miatt Washington már 
ma kezdi előnyben részesíteni a többoldalú lépéseket a környezetvédelem/fenn-
tartható fejlődés területén. Ennek elnöktől függetlenül van és lesz is tere, ha saját 

érdekei potenciális partnerei érdekeivel bizonyos mértékig konvergensek. Itt már látjuk 
a változásokat – ezeket egy mérsékelt republikánus vagy bármilyen demokrata elnök 
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csak tovább erősítené. Az amerikai és európai érdekek konvergenciája azért követke-
zett be, mert a szénhidrogének magas árának hatását az Egyesült Államok is érzi, sőt ez 
jelenti hegemonikus rendjének egyik legfőbb stratégiai sérülékenységét. Hazai preferen-
ciáik, legyen szó akár választókról, akár az üzleti életről, fokozottan érzékennyé váltak a 
fenntartható növekedés kérdésére. Bárki is kerüljön a Fehér Házba, az energiafüggőség 
csökkentésére vonatkozó határozott társadalmi igénynek kell majd megfelelnie, és ezen a 
területen a korábbinál sokkal könnyebben léphet majd a demokrata kongresszusi többség 
támogatásával. Huckabee kivételével ebben a kérdésben minden jelölt messzemenően el 
is kötelezte magát. Az ő hatása alelnökként az energiafüggetlenség agresszív előmozdítá-
sával járhatna együtt, az alapvető politikai irányvonal megváltozása nélkül. Függetlenül 
attól, hogy a kiotói egyezmény alapján vagy új, amerikai kezdeményezés eredményeként, 
a klímaváltozás–bioenergia–megújuló energiaforrások egymás jelentőségét kölcsönösen 
feltranszformáló kérdéseiben pozitív előrehaladásra reális esély van az új adminisztráció 
hivatali ideje során.

Az e területen várható kedvező változásokra tehát az esély adott. Realizálásához az 
szükséges, hogy az európai államokkal együttműködve sikerüljön olyan koncessziókat 
kicsikarni a többi – elsősorban feltörekvő – gazdaságtól, mely világossá teszi: nemcsak az 
Egyesült Államok és az EU fog költségnövelő programokba kezdeni, de a többi nagy gaz-
daság is készen áll lépéseiket követni. Az amerikai félelmek ugyanis arra vonatkoznak, 
hogy míg a legfejlettebb államok gazdaságaikat „tisztítják”, mások – névleg ugyan csatla-
kozva valamilyen egyezményhez – ennek ellenkezőjét fogják tenni, és környezetkárosító, 
ám takarékos termelésük révén versenyelőnyre tesznek szert. Az amerikai hegemónia 
gazdasági szempontból mindig is kompetitív marad, nem szívesen vesz részt olyan közja-
vak termelésében, amelyekben a költségek eloszlása aránytalan. Nem lesz ez másképpen 
a környezetvédelem esetében sem. Ezt az amerikai szavazók is így érzékelik, tehát a 
reformokat legkönnyebben Kína és India vonakodása fékezheti le. E helyzetben Clinton 
lenne leginkább hajlandó egyoldalú gesztusokra, őt azonban fékezni fogja a demokrata 
szavazói tábor és kongresszusi többség, akárcsak az üzleti lobbi. Tényleges álláspontja 
tehát csak mérsékelten térhet el a kölcsönösséget követelő Obama és McCain könnyebben 
keresztülvihető elképzeléseitől.

Másodlagos, bár nem elhanyagolható jelentőségű, hogy az esetleges változások mi-
lyen konkrét formában történnek majd. Ebben a kérdésben újra a jelöltek alapvető beál-
lítódásai a döntőek: Clinton határozott kiállása a kiotói jegyzőkönyv mellett konzekvens 
multilateralizmusát és annak elfogadását tükrözi, hogy az Egyesült Államokat legalább 
részben egyenlők között cselekvő állammá „minősítse vissza”. Obama esetében ez az el-
kötelezettség már hiányzik, így Kiotó is csak egy a több opció közül, amit ráadásul némi 
gyanúval szemlél, mert következményei (ha Kína, India stb. nem hajlandó megfelelni a 
jegyzőkönyv elvárásainak) amerikai gazdasági érdekeket sérthetnek. McCain esetében 
nem feltétlenül kell kisebb előrelépésre számítanunk, ám Európa számára nem érdek-
telen, hogy a „zöldülő” Egyesült Államok mennyire kész ebben a szektorban az EU-val 
együttműködni. Ez pedig McCain győzelme esetén inkább alkalmi lehet, és sok agresszí-
vabb lépéssel párosulhat – persze nem az EU-val, hanem Kínával és Indiával szemben.
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Oroszország

Az előzővel szemben Oroszország nagyhatalmi visszatérésének menedzselé-
se kifejezetten megosztó kérdés. Az Egyesült Államok – Condoleezza Rice 
külügyminiszter 2007. tavaszi kijelentései dacára – az Európai Uniónál sok-

kal könnyebben el tudja fogadni az autoriter átrendeződés tényét, ahogy bármilyen, 
kisebbség elleni intoleranciát is.10 Viszont – és itt nyílik bőséges tér az EU-val való 
együttműködésre – kifejezetten érzékeny az orosz külpolitika ázsiai ambícióira és ál-
talános kontra-hegemonikus fenyegetéseire, melyek száma az elmúlt hónapokban 
megsokszorozódott. Brüsszelben és Washingtonban is tudják, hogy Oroszország tisztán 
önérdekkövető, ún. „vesztfáliai típusú” játékos, azaz politikájának alapja a nemzeti érdek 
és a szuverenitás kettős fikciójába vetett hit, irányítója pedig az erre felépített, versen-
gésen és bizalmatlanságon alapuló nemzetközi rendszer víziója, valamint a cselekvési 
szabadság megőrzésének ezekből következő szükségszerűsége. Ez kijelöli integrálható-
ságának korlátait és mérsékli az orosz hatalmi igények jelentette kockázatot is. Jelenleg 
a nagy kérdés, hogy spoiler-külpolitikájukra, tehát az amerikai hegemonikus működés 
megzavarásának kísérleteire hogyan érdemes reagálni.

Ebben a kérdésben Obama és McCain álláspontja konvergenciát mutat. Obama a „nem 
barát, de nem is ellenség” általa kedvelt kategóriáját alkalmazza Oroszországra, és nincs 
jele a partneri viszony feltámasztására vonatkozó tervnek. McCain hagyományos realista 
logika alapján nem is vár partnerséget, és ennek alapján várhatóan az amerikai érdekek 
képviseletének elvét követné, diplomáciailag igyekezve korlátozni a lehetséges orosz be-
avatkozás hatásait. Az egyik tehát belesodródna abba a hűvös viszonyba, amelyet a másik 
eleve természetesnek és adottnak vesz. Clinton álláspontja nem egyértelmű. Ő hajlandó 
legkevésbé lemondani a kilencvenes évek ambícióiról, de nincs jele, hogy konkrét ter-
vei lennének Oroszország partnernek történő megnyerésére, az egyedül az ő retorikájába 
feltűnő (újra)demokratizációs vágyak pedig, bármennyire is „puha” módon képzeli ezt, 
orosz ellenérzéseken kívül mást nemigen válthatnak ki.

Clinton egy téren tehet jelentős gesztust Oroszországnak: ez a Bush-adminisztráció 
védelempolitikájának megváltoztatása, hiszen tervei szerint visszatérne a kilencvenes 
évek kölcsönös leszerelési elképzeléséhez, feladva az amerikai önvédelem unilaterális po-
litikáját. Ez olyan nukleáris, rakétavédelmi és hagyományos fejlesztések feladását tételezi 
fel, amelytől Obama részben, McCain pedig teljesen elzárkózik. Ám Clinton a konkrét 
fejlesztési programok kapcsán ugyanazokat szavazta meg, illetve támogatja, mint Obama, 
leszámítva a nukleáris robbanófejek új generációjának kifejlesztését – erről azonban ed-
dig csak szóban kellett állást foglalnia. Így pedig kérdéses, hogy gesztusai mennyire len-
nének meggyőzőek Moszkva számára. Obamának a konkrét leszerelési elképzelésekkel 
szembeni langyos álláspontja mellett egy nukleáris fegyverek nélküli világról képviselt 
víziója minden további mérlegelés nélkül a kampányfogások kategóriájába sorolható.

10 „Rice says Kremlin’s Consolidated Power Endangers Democracy”. CNN tudósítás, http://edition.cnn.
com/2007/WORLD/europe/10/13/rice.russia.ap/index.html, 2007. október 13.  (Letöltve: 2008. janu-
ár 31.)
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Világkereskedelem, Kína, India

Hasonló kérdés Kína reintegrációja is. Ez kifejezetten bilaterális ügy, melynek 
tétje, hogy sikerül-e Pekinggel elhitetni, hogy a szigorúan rövid távú önérdeket 
követő politikák az egyre szorosabb kölcsönös függőségekre épülő nemzetközi 

rendszerben csak kárt okozhatnak. Kína Oroszországhoz hasonló archaikus játékos, egy 
globális vesztfáliai rendszerbe álmodja magát, amely azonban már nem létezik. Itt Peking 
hagyományosan amorális és nemzetközi intervencióktól irtózó külpolitikájának részleges 
revíziója az elérendő cél. Döntő jelentősége lesz ebből a szempontból a potyautas kínai 
gazdaság- és kereskedelempolitika átalakításának, a szubszaharai kontinensen kifejtett 
aktivitásuk átértékelésének (pl. a Szudán elnyomó és tömeggyilkos rezsimének olajkon-
cessziókért cserébe nyújtott védelmüknek véget kell érnie), Észak-Koreával szemben 
elfoglalt pozíciójuk újragondolásának és a tajvani kérdés rendezésének. Ebben minden 
jelölt egyetért, a kérdés, hogyan kezdenének hozzá Kína befolyásolásához Ennek része 
az is, hogy az Egyesült Államok hajlandó lesz-e az engedményeket eléggé nagyvonalú-
an prezentálni, vagy saját befolyásának elkerülhetetlen korlátozódása következtében erre 
nem vállalkozik majd.11

Ilyen nagyvonalúságot leginkább Clintontól várhatunk, bár nem látni, hogy ez a gya-
korlatban hogyan festhetne. Obama populista-protekcionista nézőpontból, McCain pe-
dig az amerikai hegemónia perspektívájából sokkal hajlamosabb eleve versenytársként 
kezelni, és amerikai „válaszlépésekkel” fenyegetni Kínát. Ő hagyományos diplomáciai 
adok-kapokban gondolkodik inkább, tanácsadói pedig Oroszországot tartják veszélye-
sebb spoilernek (legalábbis Kagan). Obama azonban az ügyek és viták eltérő súlyozása 
miatt éppen Moszkvát nem tartja annyira jelentős kihívónak, míg az amerikai gazdaság 
működésére közvetlenül ható Kínát kifejezetten veszélyesnek ítéli. Mivel számára a Kína-
probléma elsősorban kereskedelempolitikai, válaszlépései is ilyenek lehetnek. Egy vám-
háború és annak következményei ugyanakkor a nemzetközi diplomáciában súlyosabbnak 
minősülne, mint az elfogadottnak számító versengés egyes aktuális kérdésekben, így a 
Kína-kérdésben Obama minősül „kockázatosabb” elnökjelöltnek.

Nemzetbiztonság

Ez az a kérdéskör, ami Európában a legtöbb kritikát kiváltotta, és amellyel kapcsolat-
ban rendkívül fontos annak megértése, hogy az amerikai társadalom a végrehajtó 
hatalomtól a korábbinál sokkal inkább igényli biztonságának – bármennyire is 

látszólagos – garantálását. Ennek megfelelően mindhárom valóban esélyes jelölt törekszik 
a Bush-adminisztráció legoffenzívebbnek tartott intézkedései revideálására, ám egyikük 
sem készül alapvető fordulatra. Ma a belbiztonság olyan téma, amely minden jelölttől 
elsősorban az elszántság igazolását igényli, és ennek ők eleget is tesznek. Intő példa erre 

11 Thomas J. Christensen: „China’s Role in the World: Is China a Responsible Stakeholder? Remarks 
Before the U.S.–China Economic and Security Review Commission”, http://www.state.gov/p/eap/rls/
rm/69899.htm. (Letöltve: 2008. január 31.)
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Kerry 2004-es veresége, mivel ezt általában „puha” image-ének tulajdonítják az elemzők. 
Árnyalatnyi különbségek mégis felfedezhetők. A nemzetbiztonság emberi és általános 
nemzetközi jogi vonatkozásai iránt Clinton a legérzékenyebb. Ő több programbeszédben 
kitért a magánszféra védelmére az állammal szemben, míg a többiek erről jobbára hall-
gattak. Ő az egyetlen, aki nem beszél más államok területén végzendő nemzetbiztonsági 
műveletekről sem. Obama retorikájában populista fordulattal „semleges” pozíciót foglal 
el: a vállalkozások fokozott nemzetbiztonsági ellenőrzését propagálja (erőművek, vegyi 
üzemek), míg nemzetbiztonsági érdekből más államok szuverenitását megsérthetőnek 
tartja. McCain a republikánus táboron belül amúgy bátor, mert a Bush-adminisztrációhoz 
képest a jog iránt érzékenyebb álláspontja a gyakorlatban Obama elképzeléseihez közelít, 
míg Huckabee egyáltalán nem tartja a nemzetközi jogot irányadónak ilyen kérdésekben. 
Ugyanakkor ő az egyetlen, aki a nemzetbiztonságot a hagyományos diplomáciával szem-
ben is preferálja, és például Szaúd-Arábia és Pakisztán szövetségesi státuszát sem tartja 
megalapozottnak, fellépést sürget a terrorizmus ellen puha vagy kifejezetten azt pártoló 
politikájuk miatt.

IV. Konklúziók

Az amerikai elnökválasztás csak részben változtatja, változtathatja meg az 
Egyesült Államok külpolitikájának irányvonalát. Rövid távon ez különösen igaz, 
középtávon (2-3 év viszonylatában) az elnök személyes diplomáciája, intézményi 

és személyi politikája inkább képes a külkapcsolati stratégia újrafogalmazására, egy-
ben keretfeltételeinek befolyásolására is. Ilyen szempontból óvatosan kell értékelni az 
elmúlt évek eseményeit: az Egyesült Államokban legkésőbb 1998 óta folyamatosan ter-
vezték Szaddám Husszein eltávolítását, azóta folyt a számos elemében máig nem feltárt 
„undeclared war” Irak ellen – tehát akkortól, amikor egy elnök második ciklusát töltötte 
éppen. Az euroatlanti viszony a Bush-adminisztráció néhány tagjának a számlájára írt 
megromlása talán kisebb mértékben, de alighanem mindenképpen bekövetkezett volna, s 
ebben Gerhardt Schröder illetve Jacques Chirac belpolitikai és egyébirányú diplomáciai 
kalkulációi is szerepet játszottak. Az is tanulságos, hogy annak idején a Nixon–Kissinger 
tandemnek minden erőfeszítése ellenére fél évtizedébe telt, mire sikerült valóban meg-
változtatniuk Vietnam-politikájukat, és ez a változás sem a célokat vagy az engagement 
mértékét, hanem elsősorban eszközeit érintette. Azt is érdemes felidézni, hogy a kishi-
degháború kezdete nem Reagan elnökségére esik – Carter rendelte el a robotrepülőgépek 
első generációjának kifejlesztését, s a CIA aktivitásának fokozása, a keleti blokk ellenzé-
keinek megszólítása is az ő szovjet-politikájának részét képezte.

Ezek a példák is mutatják, hogy az elnök személyén és programján túl számos tényező 
befolyásolja az amerikai külpolitikát, gyakran kényszerpályára állítva azt. Az Egyesült 
Államok érdekeinek kiterjedt hálózata és óriási relatív hatalomfölénye nem a külpolitikai 
cselekvés szabadságának növelésével jár együtt, hanem épp ellenkezőleg, olyan sokszo-
rosan összetett érdekeltségeket és kockázatokat kreál Washington számára, hogy a dön-
téshozók sokszor reagálni tudnak csak, mivel a reakciók maguk lekötik a tervezési és 
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cselekvési kapacitás óriási részét. Valódi külpolitikai kezdeményezés komoly tervezést, 
az erőforrások elkülönítését igényli, és e kezdeményezések jellemzően hosszú kifutásúak. 
Emellett az amerikai véleményformálók külpolitikában érdekelt csoportjai és a közvéle-
mény pillanatnyi preferenciái, akárcsak tartósnak bizonyuló nézetei, egyaránt korlátoz-
zák a külpolitikai cselekvés szabadságát.

Így például különösebb kockázat nélkül kijelenthető, hogy az Egyesült Államoknak 
magasabb sebességbe kell kapcsolnia Irak rossz emlékeket ébresztő, de a hazai költségek 
miatt nem elkerülhető „vietnamizációjának”, az iraki képességek további fejlesztésének 
programját. Ahogy Dél-Vietnam esetében, ez sem jelenti feltétlenül a kiadások jelentős 
csökkentését, de az intervenció jellegét meg fogja változtatni. Ebben a kérdésben lehet 
ugyan eltérés a folyamat időzítése és a kísérő retorika tekintetében, de ezek nem döntő 
jelentőségűek.

Végül, és ez az elnökválasztások szempontjából talán a legfontosabb, figyelembe kell 
venni a nemzetközi rendszer felől érkező hatásokat. Jelen pillanatban az amerikai kül-
politika egyik alapvető gondja, hogy éppen a legproblematikusabb dimenzióban talál-
kozik olyan szereplőkkel, amelyek preferenciái rendkívül stabilak. Tehát hiába változtat 
Washington a politikáján, ezek a „nehéz esetek” ugyanazokat a célokat fogják követni. 
Ez kockázatokat fog generálni, amiket egy failproof, tehát nem „meghibásodó” politikai 
minimumhoz való visszatérés követhet. Mely alapvető kérdésekben igaz ez a logika? Irán 
esetében például egy esetleges amerikai megegyezési hajlamot Teherán időnyerésre hasz-
nálhat fel. Így minél tovább kísérletezik a konfliktus feloldásával az Egyesült Államok, 
annál több előnyt ad Iránnak. Idővel egyre inkább nő a konstruktív politika költsége, és 
egyre csábítóbbá válik a korábbi irányvonalhoz való visszatérés. Ugyanilyen stabil pre-
ferenciákkal bír Moszkva és Peking, amelyek ráadásul rendelkeznek azzal a képesség-
gel, hogy „keresztbe tegyenek” Washingtonnak saját határaikon kívül zajló kérdésekben 
is. A spoiler-stratégia jelentkezése esetén az elnök kénytelen lesz agresszívabb politikát 
folytatni, már csak presztízs-okokból is.

Ezek a korlátok indokolttá teszik, hogy az elnökválasztási folyamat külpolitikára gya-
korolt hatásának felmérésekor elsődleges szempontként emeljük ki a jelöltek programjá-
nak rezisztenciáját, tehát azt a képességét, hogy előre nem látott vagy éppen nagyon is 
megjósolható negatív hatások jelentkezése esetén is folytatható (otthon elfogadtatható, 
külföldön sikerrel kecsegtető) maradjon. E szerint Barack Obama meghirdetett irány-
vonala egyértelműen sérülékeny. Wilsoni hangszerelésű külpolitikai agendája olyan ele-
meket tartalmaz, melyek jelzik: fenyegetés esetén nem fog kitartani ambiciózus tervei 
mellett. Sőt, izolacionista elődei hagyományát követve, cselekvési kényszerhelyzet ese-
tén (és ez vele az elődöknél sokkal gyakrabban fog megtörténni) döntései alighanem az 
unilateralizmus irányába fognak mutatni. Ez csak látszólag illogikus: e lépések ugyanis 
hazai szempontból inkább költségkímélők, sőt, belpolitikai hasznot is hajthatnak. Obama 
idealizmusa alatt felfedezhető az az alternatív politikai dimenzió, amely akkor mutatkoz-
hat meg, ha a nemzetközi politikában tett első kezdeményezései kudarcot vallanak.

Ellentétes irányú elmozdulás várható az alelnökjelölti pozíciót jó eséllyel megszer-
ző Mike Huckabee részéről. Az ő iszlamofób és látványosan izolacionista preferenciái 
egészen egyszerűen kivitelezhetetlenek, ráadásul szembefordítanák vele szinte az egész 
külpolitikai elitet. Egy külpolitikában jártas elnök mellett várható, hogy az ő álláspontja 
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válik dominánssá, és a tapasztalatlan alelnök egyre-másra visszakozik majd korábbi – egy-
szerre harcias és bezárkózó – választói állásfoglalásaitól.

A napról-napra esélytelenebbnek tűnő Hillary Clinton agendája jóval rezisztensebb. 
Bár Obamánál sokkal több konkrét lépést tervezett meg, tehát elvben azt várnánk, hogy 
sérülékeny külpolitikával lép esetleg hivatalba, ez nem így van. Azért nem, mert idealista/
multilaterális programjának legtöbb eleme az USA „kooperációs deficitjének” csökken-
tését célozza, tehát az elmúlt időszakban létrejött együttműködésekhez való csatlakozást 
tűzi célul. Ez csak az Egyesült Államokon múlik. Clinton – esetleges kudarcok, a partne-
rek defektusai miatt – nem változtatna politikai irányvonalán, legfeljebb tényleges külpo-
litikai cselekvésein. Külpolitikai programjának magja egyébként is a kétpárti konszenzus 
helyreállíthatóságából indul ki, tehát igen óvatos, és ez teszi reálissá, hogy ne kelljen 
érdemben módosítania rajta. Vele kapcsolatban az egyetlen igazi kockázat, hogy proble-
matikus partnerek, mindenekelőtt Oroszország, kiprovokálnak-e komoly retorziókat és 
éles kommentárokat belőle, mert az bármilyen általa előzőleg feltámasztott kooperációs 
formát megbéníthat.

John McCain egyértelműen a legrezisztensebb programmal rendelkező jelölt. Ennek 
egyszerű az oka: övé az a program, amely eleve a kudarcok állandó lehetőségéből indul ki, 
nem is szándékozik újranormálni a nemzetközi politika folyamatainak rendszerét, és nem 
igyekszik az amerikai érdekérvényesítő-képességet újszerű módon bevetni, sem konflik-
tusok által terhelt kapcsolatokat új alapra helyezni. A Bush-adminisztráció külpolitikáját 
néhány ponton óvatosan korrigálná, más pontokon folytatná, kiteljesítené – mindkettő 
viszonylag veszélytelen vállalkozásnak tekinthető, mivel csak olyan területek kerülnek 
szóba, ahol ez könnyen megoldható. Óvatos változás következne a terrorellenes háború 
„emberi jogi frontján”, azonban lényegi új stratégia nélkül; folytatódna az alkalmi koalíci-
ók politikájának intézményesítése, a Kiotó nélküli környezetvédelmi együttműködésekre 
való hazai felkészülés és a lehetőségek óvatos nemzetközi kipuhatolása, a kvázi-hideg-
háború Oroszországgal és egyre inkább Kínával is. A legjelentősebb különbség, hogy 
hivatalba lépésével nagyobb esélye lenne a színfalak mögötti diplomáciai tapogatózások 
váratlan kompromisszumba történő átcsapásának, valamilyen realista logika alapján vég-
bemenő „grand bargain”-nek, nagy alkunak – úgy meghatározó európai szereplőkkel, 
mint Kínával és Oroszországgal. Ez nem fenyeget kudarccal, mivel az adminisztráció 
kiindulási politikája nem épít bekövetkezésükre. McCain habitusa, tanácsadói körének 
diplomáciai múltja és közéleti álláspontja arra enged következtetni, hogy ez a „kissingeri 
módszer” szerencsés esetben visszatérhetne. Ilyen hatékony titkos vagy kvázi-titkos dip-
lomáciai tevékenységre (melynek eredményei ugyanakkor így is esetlegesek maradnak!) 
egyik demokrata elnök alatt sem nyílna lehetőség, mivel habitusuk és várható közvetlen 
munkatársaik beállítottsága ezt kevésbé engedné meg.

A kézirat lezárásának időpontja: 2008. február. 28.
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Függelék

Az elnökjelöltek kérdések szerint csoportosított álláspontjai

Kérdések Hillary Clinton 
(D)

Barack Obama
(D)

John McCain
(R)

Mike Huckabee 
(R)

Irak – háború Kivonulás (első 
ciklus végére 

„remélhetőleg”)

Kivonulás 
(konkrét határidő 
nélkül, de azon-
nali kezdettel)

Bizonytalan idejű 
tartózkodás

(határidő = vere-
ség elismerése)

Bizonytalan idejű 
tartózkodás (de 
„nem örökké”)

Irak – regionális 
helyzet

Azonnali tárgya-
lássorozat minden 

szomszéddal

Azonnali tárgya-
lássorozat minden 

szomszéddal, 
nem kizárható 

az iraki szétesés 
elfogadása

Bizonytalan Bizonytalan, nem 
kizárható az iraki 
szétesés elfogadá-

sa

Irán Azonnali kapcso-
latfelvétel, ala-
csony szintű

Azonnali kapcso-
latfelvétel, meg-
kötések nélkül

Mint eddig, es-
etleg agresszívab-
ban

Mint eddig, 
agresszívabban

ENSZ 1. Amerikai befi-
zetések azonnali 
eszközlése

2. ENSZ felépítése 
a válságkezelés-
ben

3. Irak ENSZ felü-
gyelet alá

1. Amerikai befi-
zetések óvatos 
eszközlése

2. ENSZ-nek nem 
tulajdonít meg-
különböztetett 
szerepet

3. Irak–ENSZ 
kapcsolatot nem 
emeli ki

1–2. Az ENSZ 
helyett demok-
ratikus álla-
mokat tömörí-
tő szervezet

3. Szó sem lehet 
róla

1–3. Az ENSZ 
nem nagyon 
érdemel szót

ENSZ tengerjog
(aktivizmus vs 
izolacionizmus 
indikátora)

Erősen támogatja Támogatja Támogatja Nem támogatja

Nemzetközi Bün-
tetőbíróság (szim-
bolikus jelentősé-
gű: Amerika 
mint egy állam 
a többi között vs 
excepcionalizmus)

Azonnali
csatlakozás

Nem csatlakozna 
még (megfigyelés)

Nem csatlakozna, 
de jó eszköz

pl. Szudánban

Nem csatla-
kozna, határozott 

elutasítás

Környezetvéde-
lem/
Energiafüggőség

Minden formában 
és módon
támogatja

Támogatja, de 
elsősorban új kez-

deményezések

Támogatja, szinte 
minden formában

Egy szektorát 
támogatja, de 

elsősorban USA 
energia-független-

sége érdekében 
(izolacionista 

logika alapján)
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Kérdések Hillary Clinton 
(D)

Barack Obama
(D)

John McCain
(R)

Mike Huckabee 
(R)

Kyoto-protokoll
(azt mutatja, hogy 
a környezetvéde-
lemben mennyire 
kész kooperatív 
megoldásokat 
szorgalmazni)

Feltétlenül
támogatja

Gyengén támo-
gatja, de inkább 
új kezdeménye-deménye-

zéseket, valamint 
Kínára és Indiára 

érzékeny

Nem támogatja, de 
nem is utasítja el

Nem támogatja, 
versenyhátrány a 
„potyautasokkal” 

szemben

Leszerelés – 
Nukleáris fegy-
verek

Erősen fegyverzet-
korlátozás-

párti, tesztek 
végérvényes 

felfüggesztése 
(pro-Compre-

hensive Test Ban 
Treaty)

Feltételesen 
fegyverzetkorláto-
zás-párti, nem ért 
egyet a fejlesz-
tések és tesztek 
feltétlen leállítá-

sával, ugyanakkor 
a tömegeknek 

„atomfegyvermen-
tes világ” víziója

Rakéta-elhárítás 
(ABM-szerződés 
felmondása)
+ Star Wars

Ellenzi, úgy 
tűnik az európai 
(cseh és lengyel) 
fegyverrendszer-
telepítéseket is

Ellenzi, de nem 
világos, hogy az 
európai ABM-
telepítésekkel 

kapcsolatban mi az 
álláspontja

Támogatja az új 
fejlesztéseket és 
az unilaterális 

védekezést

Támogat min-
den védelmi 

programot, ha 
nem túl drága… 

(inkonkluzív)

Oroszország Párbeszéd és kon-
cessziók, halovány 

demokratizációs 
remények (ha ezek 
sikertelenek, akkor 
megjósolhatatlan, 
előjöhet a demok-

rata héja)

Hideg távolság-
tartás, kapcsolatok 
lehűtéssel történő 

normalizálása

„Kemény 
párbeszéd” = 

a gyakorlatban 
azt tesszük, amit 
gondolunk, az 
oroszok pedig 

majd reagálnak, 
ahogy eddig is

Nem tartja 
tényezőnek, nem 

tér ki rá

Afrika Támogatja az 
ENSZ-keretprog-

ramot (Millennium 
Development 

Goals)

Támogatja az 
ENSZ-keretprog-

ramot (Millennium 
Development 

Goals), megdup-
lázná az amerikai 

segélyeket

Támogatja az 
ENSZ-keretprog-

ramot (Millennium 
Development 

Goals)

Darfur Multilaterális 
beavatkozás

Beavatkozás, 
bármilyen 
formában

Beavatkozás, úgy 
tűnik elsősorban 

low-cost esz-
közökkel (szank-

ciók, légierő)

?
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Kérdések Hillary Clinton 
(D)

Barack Obama
(D)

John McCain
(R)

Mike Huckabee 
(R)

Kereskedelem Elvben a 
feltételes, célzott 
szerződésekkel 

biztosított „kvótán 
belüli szabad-
kereskedelem” 

kétpárti hagyomá-
nyának folytatója, 

a kampányban 
kénytelen popu-
listább hangokat 

megütni

Populista-protek-
cionista (munka-
helyek védelme, 

vámháborúk, kül-
kereskedelmi defi-
cit csökkentése = 
új munkahelyek), 
de támogatói miatt 
kénytelen vissza-
kozni heves állítá-
saitól és „neolibe-
rális” álláspontot 

elfoglalni

Reputációja 
alapján szabad-
kereskedelem-

párti, a gya-
korlatban ez 

Hillary Clinton 
pozíciójával szinte 

ekvivalens

Populista-protek-
cionista

Kína (+ India) Újabban kemény 
nyilatkozatokra 

kényszerül, 
valójában inkább 
tartós integrációra 

törekedne,
Indiával ugyanez 
az álláspont, de 
sokkal elnézőbb 
és támogatóbb, a 
jövőbeni straté-
giai partnerség 

reményében

Kína-ellenes, alka-
lmanként sinofób 

retorika (egyes 
árucikkek teljes 

kizárása a piacról),
Indiával kapcsolat-
ban a „munkaerő-

elszívó óriás” 
közhelyét követi

Kemény nyilatko-
zatok, valójában 

feltehetően merev 
quid-pro-quo 

rendszerben Kína 
világkereskedelmi 

integrációjára 
törekedne, 

Indiával kapcso-
latban feltehetően 
mérsékelten barát-

ságos

Sinofób és mere-
ven alkalmazná 
protekcionista 

felfogását mindkét 
állammal szemben
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