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A brit válAsztási kAmpány legfontosAbb kérdései

Március 30-án II. Erzsébet feloszlatta a brit parlament alsóházát, és ezzel 
hivatalosan is kezdetét vette a 2015-ös választási kampány. A legfonto-
sabb kérdés az volt, sikerül-e megőriznie a miniszterelnöki székét David 

Cameronnak, a Konzervatív Párt (Conservative and Unionist Party) kormányfőjének, 
vagy az ellenzék kerül majd hatalomra, Ed Miliband munkáspárti miniszterelnök-
jelölt vezetésével. Idén azonban nem csak a két nagy párt eredménye foglalkoztatta 
a közvéleményt: legalább ennyire érdekesnek ígérkezett a Skót Nemzeti Párt 
(Scottisch National Party, SNP) és az EU-szkeptikus Egyesült Királyság Független-
ségi Pártja (UK Independence Party, UKIP) kampánya és eredménye is.

A választási kampány során több téma dominálta a közbeszédet. Az egyik leg-
hangosabb vita Nagy-Britannia európai uniós tagságáról, illetve a Cameron által 
2017-re ígért, a brit tagságról szóló népszavazásról folyt. Erről a jelentősebb pár-
toknak alapvetően más-más álláspontjuk volt. Míg a konzervatívok a népszavazás 
fontossága mellett érveltek, addig a Munkáspárt (Labour Party) a tagság mellett 
foglalt állást. A kisebb pártok közül a Liberális Demokraták (Liberal Democrats), akik 
2010–2015 között koalíciós partnerként vettek részt a kormányzásban, osztották a 
konzervatívok népszavazásról szóló álláspontját, annak ellenére, hogy Nick Clegg, 
a párt vezetője az egyik leginkább EU-párti politikus Nagy-Britanniában. A UKIP az 
azonnali kilépéssel kampányolt. Feltétel nélkül csak az SNP támogatta az EU-tag-
ságot, ami elsősorban a saját választóik preferenciájából adódik. Az uniós tagság 
ciklikusan visszatérő kérdése a UKIP-nak a tavalyi európai parlamenti választáso-
kon aratott győzelmét követően vált igazán központi politikai üggyé az Egyesült 
Királyságban. A Konzervatív Párt helyzetét ráadásul nagyban megnehezítette, hogy 
a „billegő” körzetekben a felmérések szerint elsősorban a UKIP vett el tőlük sza-
vazókat, így David Cameron számára az ő visszanyerésük vált a kampány egyik 
legfontosabb feladatává.

A bevándorlás kérdésében a pártok sokkal egységesebb ígéreteket tettek a vá-
lasztóknak: az SNP kivételével minden egyes formáció valamilyen korlátozást kívánt 
bevezetni a kampányígéreteiben. A két nagy párt elismerte, hogy az utóbbi évek 
gazdasági fejlődésében a bevándorlók is kulcsszerepet játszottak, azonban a jóléti 
támogatásokkal való visszaélést mindannyian elítélték. David Cameron a kampány 
során elsősorban a szociális transzferek visszafogásával, illetve feltételekhez köté-
sével (például: csak négyévi, Nagy-Britanniában végzett munka után igényelhető 
segély és támogatás) kívánta kezelni az ügyet. A két esélyes párt azonban kíno-
san ügyelt arra, hogy a bevándorlás korlátozásáról csak nagy általánosságokban 
beszéljen: ezzel próbálták megkerülni a személyek szabad mozgásáról szóló EU-
alapelv megsértésének a látszatát.

http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/general/general-election-timetable-2015/
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32695399
http://www.euronews.com/2015/05/08/cameron-says-he-ll-stick-to-promise-to-hold-eu-referendum/
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11324498/Voters-could-get-early-inout-EU-referendum-David-Cameron-says-as-general-election-campaign-gets-underway.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11324498/Voters-could-get-early-inout-EU-referendum-David-Cameron-says-as-general-election-campaign-gets-underway.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26538420
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26538420
http://www.bbc.com/news/election-2015-32114270
http://www.bbc.com/news/election-2015-32114270
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/06/nick-clegg-brough-britain-step-closer-quitting-europe
http://www.bbc.com/news/election-2015-32542756
http://www.bbc.com/news/election-2015-32542756
http://www.snp.org/media-centre/news/2015/jan/sturgeon-puts-europe-heart-snp-campaign
http://www.dw.de/camerons-conservative-manifesto-targets-labour-ukip-voters/a-18380631
http://www.dw.de/camerons-conservative-manifesto-targets-labour-ukip-voters/a-18380631
http://www.independent.co.uk/voices/comment/immigration-as-a-votewinner-the-two-fastestgrowing-parties-are-positive-about-it-10109651.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/11259224/David-Cameron-The-journey-from-immigration-dove-to-immigration-hawk.html
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Az elemzők szerint a választást végül nem annyira az EU és a bevándorlás kér-
dése, hanem inkább a gazdasági eredmények döntötték el. Kétségtelen, hogy az 
Egyesült Királyság sokkal jobb állapotban vészelte át a 2008-ban kezdődött globális 
válságot, mint az Európai Unió és – főleg – az eurózóna tagállamai. David Cameron 
miniszterelnökként joggal állíthatta, hogy a brit gazdaság erős, növekedése kitartó, 
és az elmúlt öt évben kétmillió új állás jött létre az országban. A Munkáspárt nem 
tudott ezzel a teljesítménnyel szemben alternatívát állítani: egyrészt a gazdasági 
szereplők hagyományosan kritikus szemmel tekintenek az általuk túlságosan is 
szocialistának és egalitáriusnak tartott pártra, másrészt a legutóbbi, Gordon Brown 
vezette munkáspárti kormány a globális válság kezelésében nem tudott jelentős 
eredményeket felmutatni. (Ezt a konzervatívok a kampány utolsó napjaiban elő-
szeretettel hangsúlyozták is). Emellett Cameron mellett szólt az is, hogy regnáló 
miniszterelnökként elsősorban ő arathatta le a gazdasági növekedés eredményeit, 
s a belé vetett bizalmat jól jelezte az is, hogy a választási eredmények közzététele 
után azonnal erősödött a londoni tőzsde.

Az EU-val és a gazdasággal kapcsolatos kérdések mellett egy jelentős belső 
probléma is újra felmerült a választási kampány során: a Skót Nemzeti Párt látvá-
nyos erősödése ugyanis felülírta azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint a tavaly 
őszi függetlenségi népszavazás után a skót nacionalista politikának vissza kellett 
volna szorulnia. Ezzel szemben az SNP tagsága a népszavazás óta a négyszeresére 
emelkedett, népszerűsége pedig Skócián belül minden más pártét meghaladta. Az 
SNP a kampány során a „királycsináló” szerepére készült: Nicola Sturgeon pártelnök 
és skót első miniszter alapvetően egy kisebbségi munkáspárti kormány mellett sze-
retett volna külső támogató lenni, így tudta volna ugyanis a legjobban érvényesíteni 
az SNP érdekeit. Mivel a közvélemény-kutatások a két nagy párt népszerűségének 
a különbségét az egész kampány során a statisztikai hibahatáron belül mérték, 
Sturgeon taktikája a választás napjáig jó döntésnek tűnt.

válAsztási eredmények

A közvélemény-kutatások szoros eredményei ellenére a választás napján köz-
zétett első, BBC-féle exit poll – némi meglepetésre – azt mutatta, hogy a 
Konzervatív Párt akár a többséget is megszerezheti a 650 fős alsóházban. 

66,1 százalékos részvételi arány mellett a konzervatívok végül 331 mandátumot 
szereztek meg (24-gyel többet, mint 2010-ben); a második helyezett a Munkáspárt 
lett, 232 képviselővel (-26 mandátum); a harmadik az SNP, 56 mandátummal 
(+50 képviselő); a negyedikek a Liberális Demokraták lettek, 8 hellyel (-49 képvise-
lő). A kisebb pártok közül a Demokratikus Unionista Pártnak (Democratic Unionist 
Party, DUP) lesz a legnagyobb frakciója, 8 mandátummal, további 15 helyet pedig 
más pártok (az északír Sinn Féin, a walesi Plaid Cymru, a szintén észak-írországi 
Szociáldemokrata és Munkáspárt, illetve az Ulsteri Unionista Párt, továbbá a UKIP 
és a Zöld Párt) jelöltjei szereztek meg.

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11561628/David-Cameron-Weve-saved-the-economy-from-ruin-dont-let-Ed-Miliband-spoil-it.html
http://www.euronews.com/2015/04/30/is-britain-s-economy-back-on-track/
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11561628/David-Cameron-Weve-saved-the-economy-from-ruin-dont-let-Ed-Miliband-spoil-it.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11578166/Labours-frustration-at-Ed-Milibands-weak-defence-of-Browns-deficit.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11578166/Labours-frustration-at-Ed-Milibands-weak-defence-of-Browns-deficit.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11592230/Election-2015-How-David-Camerons-Conservatives-won.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11592230/Election-2015-How-David-Camerons-Conservatives-won.html
http://uk.reuters.com/article/2015/05/08/uk-britain-election-markets-idUKKBN0NS2IS20150508
http://www.scotsman.com/news/john-curtice-union-parties-face-nationalist-surge-1-3747774
http://www.scotsman.com/news/john-curtice-union-parties-face-nationalist-surge-1-3747774
http://www.ft.com/cms/s/2/91ca04e8-ea77-11e4-a701-00144feab7de.html
http://www.ft.com/cms/s/2/91ca04e8-ea77-11e4-a701-00144feab7de.html
http://foreignpolicy.com/2015/04/28/scotlands-revenge-uk-election-scottish-national-party/
http://www.itv.com/news/update/2015-04-18/salmond-miliband-foolish-to-rule-out-snp-coalition/
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11566121/labour-snp-coalition.html
http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11566121/labour-snp-coalition.html
http://www.reuters.com/article/2015/05/04/us-britain-election-poll-yougov-idUSKBN0NP21T20150504
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32751993
http://www.newstatesman.com/politics/2015/05/exit-poll-disaster-predicted-labour-tories-surge-316-seats
http://www.newstatesman.com/politics/2015/05/exit-poll-disaster-predicted-labour-tories-surge-316-seats
http://www.newstatesman.com/politics/2015/05/exit-poll-disaster-predicted-labour-tories-surge-316-seats
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A Konzervatív Párt országos összesítésben a leadott szavazatok 36,9 százalé-
kával a mandátumok több mint felét szerezte meg. A párt csak kismértékben tudta 
növelni a népszerűségét: a mostani választások során csupán 0,8 százalékkal sza-
vaztak rá többen, mint 2010-ben. Ennek ellenére, a választási rendszer sajátosságai 
miatt még az egyszerű többséget is sikerült megszereznie a westminsteri parla-
mentben. David Cameron 18 év után alakíthat először tisztán konzervatív kormányt. 
A pártnak sikerült visszacsábítania a UKIP felé elvándorolt szavazói egy részét is.

A Munkáspártra 1,5 százalékkal szavaztak többen, mint 2010-ben, azonban így 
is 26 mandátumot veszített. A párt rossz eredménye a skóciai „földcsuszamlás” 
következménye: ott ugyanis a Munkáspártot szinte teljesen megsemmisítette az 
SNP, ezáltal 40 egyéni mandátumot veszített. A korábban baloldali bástyának szá-
mító északi területeken jelentősen visszaszorult a párt: elveszítették többek között 
Gordon Brown korábbi választókerületét, Douglas Alexander árnyék-külügyminisz-
tert pedig egy húszéves fiatal hölgy előzte meg a körzetében. Az első elemzések 
szerint a Munkáspárt bukása két fő okra vezethető vissza: egyrészt a helyi tagok 
és a londoni vezetés között jelentősen megnőtt a távolság, másrészt Milibandnak 
a skót nacionalizmussal fenyegető nyilatkozatai sok skóciai munkáspárti választót 
háborítottak fel. Ugyanakkor Angliában a Munkáspárt 15 mandátummal szerzett 
többet, mint 2010-ben, amit elsősorban a Liberális Demokraták összeomlásának 
köszönhettek. Ed Miliband a választás másnapján lemondott pártelnöki tisztségéről.

Ha van vesztese a 2010-ben létrejött koalíciós kormánynak, az egyértelműen 
a Liberális Demokraták, amely most 49 mandátumot veszített. Nick Clegg párt-
ját felmorzsolta az ország irányítása: már 2010-ben megszegték a legfontosabb 
választási ígéretüket, amikor támogatták a felsőoktatási tandíj növelését. Az el-
múlt öt évben a libdemek elveszítették önálló arcukat, s azt a mostani választási 
kampányban sem tudták felépíteni. A gazdasági eredményeket a választók David 
Cameronnak és a konzervatívoknak tulajdonították, így abból Clegg pártja nem 
tudott profitálni. A kampány egyértelmű és látványos kudarca után Nick Clegg is 
lemondott a pártelnökségről.

A UKIP az idei választásokon egyértelműen az Egyesült Királyság harmadik leg-
erősebb politikai ereje lett, ezért számukra különösen keserű, hogy 12,6 százalékos 
eredményük ellenére csupán egyetlen képviselőt küldhetnek majd az új parlament-
be. Nigel Farage pártja országszerte jelentősen növelte a támogatottságát: 9,5 
százalékkal kaptak többet most, mint a 2010-es választásokon. Igaz, idén rosszab-
bul szerepeltek, mint a tavalyi EP-választásokon: akkor 4,37 millió, idén 3,88 millió 
szavazatot szereztek. A választási eredmény azért is kudarc a UKIP számára, mert 
12 százalékos eredménye jelentősen alacsonyabb, mint amit a közvélemény-
kutatók előzetesen mértek neki. A párt 125 egyéni körzetben került a második helyre, 
ami jól mutatja: a hivatalba lépő Cameron-kormánynak mindenképpen figyelnie kell 
az EU-szkeptikus választók akaratára. Farage, aki előzetesen akár tíznél több UKIP-
es mandátumot is elképzelhetőnek tartott, lemondott vezetői tisztségéről, bár ezt a 
döntését később visszavonta.

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/how-scottish-labour-came-to-be-routed-in-the-general-election.125566758
http://www.heraldscotland.com/news/home-news/how-scottish-labour-came-to-be-routed-in-the-general-election.125566758
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-32649699
http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/douglas-alexander-loses-seat-to-snp-s-mhairi-black-1-3766849
http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/ed-miliband-rules-out-new-scottish-independence-vote-1-3757507
http://www.bbc.com/news/health-32633388
http://www.theguardian.com/politics/2015/may/12/nick-clegg-university-tuition-fees-norman-lamb
http://www.theguardian.com/politics/2015/may/12/nick-clegg-university-tuition-fees-norman-lamb
http://www.bbc.co.uk/news/election-2015-32633462
http://www.bbc.co.uk/news/election-2015-32633462
http://www.bbc.com/news/health-32633388
http://www.bbc.com/news/health-32633388
http://www.cityam.com/215414/general-election-2015-results-heres-who-came-second-every-seat-including-120-silver-medals
http://www.theguardian.com/politics/blog/2014/may/26/european-election-results-ukip-victory-uk-live
http://www.express.co.uk/news/politics/538320/Ukip-Rochester-Strood-By-Election-Nigel-Farage
http://uk.reuters.com/article/2015/05/11/uk-britain-politics-ukip-idUKKBN0NW1II20150511
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A 2015-ös választások legnagyobb meglepetését a Skót Nemzeti Párt okoz-
ta. Sokan arra számítottak, a skót nacionalisták az őszi népszavazási kudarc után 
összeomlanak – de nem így történt. Nicola Sturgeon megújult erővel és magabiz-
tossággal építette fel a kampányt, óvatosan egyensúlyozva a függetlenség kérdése 
körül, a skót ügy bajnokaként mutatva be magát. Az SNP különlegessége, hogy a 
skót nacionalizmust erőteljes baloldali ideológiával vegyíti, így sikeresen szólította 
meg a Munkáspárttól elfordult választókat. A párt országos szinten, a szavazatok 4,3 
százalékát megszerezve, 56 mandátumhoz jutott, s ezzel az új parlament harma-
dik legnagyobb frakcióját alakíthatja majd. Sturgeonnak az eredményhirdetés utáni 
nyilatkozatai óvatosak voltak: az újabb függetlenségi népszavazásról azt mondta, a 
jelenlegi helyzetben a kérdés nem időszerű. Az újraválasztott miniszterelnök a győ-
zelme után nem sokkal már jelezte: még az eddiginél is nagyobb autonómiát kíván 
biztosítani Skócia számára, május 15-én pedig Edinburghban tárgyalva elkötelezte 
magát a devolúció folytatása mellett.

kihívások

David Cameron komoly győzelmet aratott, és immár egy tisztán konzerva-
tív kormány élén vezetheti a következő öt évben az Egyesült Királyságot. Az 
előző, koalíciós korszak után jelentős politikai tőkével kezdheti meg a ciklust, 

és a már napvilágot látott bejelentések szerint számos korábbi miniszter folytat-
hatja a munkáját. Érdekes lesz megfigyelni, hogy a radikálisabb, EU-szkeptikusabb 
backbencherek közül kik kapnak majd kormányzati feladatokat, ez ugyanis a Kon-
zervatív Párt jobbszárnyának a kontrollálása szempontjából fontos kérdés lesz.

Cameron a mostani győzelmét elsősorban az EU-val szembeni brit aggályok 
kezelésére fogja tudni felhasználni. Az EU-tagságról szóló népszavazás az egyik 
legfontosabb választási ígérete volt, amit most mindenképpen be kell tartania. 
A várakozások szerint – Skócia kérdése mellett – ez lesz majd a legnehezebb ügy a 
kormányfő számára. Nem véletlen, hogy már 2016-ban szeretnének sort keríteni a 
referendumra, hogy a kormány mielőbb „túlessen” ezen a megpróbáltatáson.

A brit gazdaság szorosan integrálódott az európai gazdaságba, így a kilépés 
jelentős károkat okozna. Tudja ezt Cameron is, így nem számíthatunk arra, hogy 
a közelgő népszavazási kampányban a tagság ellen buzdítana. Valószínűbb, hogy 
olyan engedményeket fog kicsikarni Brüsszeltől, amelyek az Uniónak nem fájnak 
túlságosan, miközben a brit választók előtt komoly győzelemként lehet feltüntet-
ni őket. Ha sikerül néhány szimbolikus ügyben győzelmet aratnia, az elég lehet a 
maradáshoz, főleg akkor, ha a kormány és a gazdasági elit is teljes súlyával az EU 
mellett áll majd ki. Tekintettel az ellenkező esetben várható gazdasági károkra, ez 
tűnik most a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A briteknek a legjobb az lenne, ha 
az EU-ban maradnának, viszont Brüsszel közvetlen irányítása nélkül – erre azon-
ban jelenleg minimális esély látszik. Az otthoniak számára megfelelően csomagolt 
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http://www.heraldscotland.com/politics/scottish-politics/david-cameron-spells-out-devolution-commitment.1431171180
http://www.heraldscotland.com/politics/scottish-politics/david-cameron-spells-out-devolution-commitment.1431171180
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http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/david-cameron-arrives-edinburgh-first-5701906
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/eurosceptic-tory-mps-demand-major-concessions-when-david-cameron-renegotiates-britains-eu-membership-10240072.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/eurosceptic-tory-mps-demand-major-concessions-when-david-cameron-renegotiates-britains-eu-membership-10240072.html
http://www.economist.com/news/leaders/21651214-winning-referendum-keep-britain-europe-should-be-start-reform-not-end-sweat
http://uk.reuters.com/article/2015/05/08/uk-britain-election-eu-juncker-idUKKBN0NT14E20150508
http://uk.reuters.com/article/2015/05/08/uk-britain-election-eu-juncker-idUKKBN0NT14E20150508
http://www.theguardian.com/business/2015/apr/27/british-exit-brexit-eu-would-cost-uk-billions-german-study
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engedmények, illetve a „harcos Cameron”-mítosz viszont elég lehet ahhoz, hogy 
a népszavazás – ha csak várhatóan kis többséggel is – sikeres legyen, és 
Nagy-Britannia az EU tagja maradjon. Ez természetesen csak rövid időre fogja el-
csendesíteni a kritikus hangokat, azonban elég időt biztosíthat Cameronnak ahhoz, 
hogy ebben a ciklusban már ne kelljen a brit tagság kérdésével foglalkoznia.

Az EU-tagsággal részben összefügg a bevándorlás kérdése is; itt azonban egy 
fontos különbséget kell tenni az EU-n belüli és az Unión kívüli migráció ügyében. Az 
Európai Unió négy legfontosabb alappillérének egyike a személyek szabad mozgá-
sának biztosítása, amit tagállamként a brit kormány sem hagyhat figyelmen kívül, s 
erre Jean-Claude Juncker is figyelmeztetett Leuvenben, a választások előtti egyik 
előadásán. Ennek köszönhetően egyre nő a Nagy-Britanniába érkező uniós állam-
polgárok száma: 2014-ben 162 ezren érkeztek a szigetországba, a 2013-as 130 
ezerrel szemben. A konzervatív ígéretek szerint a bevándorlást „néhány tízezres” 
számra kell csökkenteni, valamint korlátoznák a bevándorlók hozzáférését a jóléti 
transzferekhez, és a családegyesítéseket is visszaszorítanák: az eltartott hozzátar-
tozók nehezebben tudnának letelepedni az Egyesült Királyságban. Ezzel elsősorban 
a szociális hálóval visszaélőket akarják korlátozni.

Az Európai Unión kívülről érkező migráció Nagy-Britannia esetében magasabb 
arányú, mint az EU-n belüli; elsősorban a volt gyarmatokról érkeznek nagyobb 
számban a szigetországba. Ezeket a bevándorlókat könnyebb kívül tartani, tekin-
tettel arra, hogy a személyek szabad mozgásának elve – EU-n kívüli állampolgárok 
lévén – rájuk nem vonatkozik. Az uniós országokból érkezőkkel kapcsolatban Lon-
donnak Brüsszellel kell felvennie a küzdelmet, az EU határain túliak esetében viszont 
találkozhatnak az érdekek, ahogyan az EU-ra nehezedő migrációs nyomás egyre 
nő. Cameron terve, hogy a jóléti szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel korlátozza 
a „nem kívánt” bevándorlók érkezését, működőképes lehet, és a kormányfő e téren 
szövetségesre találhat a kontinensen is, ugyanis korábban már többször volt példa 
arra, hogy kizárólag a segélyek miatt érkező, akár EU-n belüli migránsokat toloncol-
tak ki Franciaországból és Olaszországból is.

Az EU-tagságnál és a bevándorlásnál is fontosabb azonban Skócia kérdése. Bár 
a tavalyi népszavazási kudarcnak a várakozások szerint megnyugvást kellett volna 
hoznia, a referendum bukása valójában csak az SNP látványos megerősödéséhez 
vezetett. Igaz, a skót képviselők nem sokat tudnak tenni Westminsterben, tekin-
tettel a konzervatívok egyszerű többségére, azonban az az elsöprő erő, amivel a 
skóciai választókerületeket megnyerték, jelentős társadalmi igényt jelez London és 
Edinburgh viszonyának a megváltoztatására. David Cameron a választás másnap-
ján a Twitteren így fogalmazott: „Egy nemzet, egy Egyesült Királyság – így szeretnék 
kormányozni, ha újra én leszek a miniszterelnök.” Emellett megerősítette: tovább 
akarja folytatni a devolúciót, és minél több jogkört akar átadni a skót parlament-
nek. Nicola Sturgeon egyelőre kizárta egy új függetlenségi népszavazás kiírását, 
azonban a skóciai választási eredmény az ő oldalán áll, így igyekszik majd további 
engedményeket kisajtolni Londonból. David Cameron erre nyitottnak mutatkozik, 
azonban a teljes gazdasági autonómiát a miniszterelnök egyelőre kizártnak tartja. 
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/11/AR2010101106428.html
https://twitter.com/David_Cameron/status/596540722083422209
https://twitter.com/David_Cameron/status/596540722083422209


E L E M Z É S E K

8 Ugrósdy Márton

A két fél május 15-i megbeszélésén a Smith-bizottság ajánlásainak a megvalósítá-
sát látta a követendő útnak.

A skótkérdés a következő kormány egyik legnagyobb tehertétele lesz. Ha Skócia 
egyre nagyobb jogköröket kap, akkor Wales és Észak-Írország is joggal fog jelentő-
sebb autonómiát kérni. Emellett nem szabad elfeledkezni Angliáról sem: egyre több 
olyan hangot hallani, miszerint ha az angolok nem szólhatnak bele a skót ügyekbe, 
akkor a skótok se szóljanak bele az angol ügyekbe, és legyen Angliának is saját 
parlamentje, legyenek saját törvényei. A felvetés egyelőre abszurdnak tűnik, azon-
ban a skót parlament erősödésével a brit szeparatizmus is mainstreammé válhat. 
Ebben az esetben viszont Nagy-Britannia jövője alapvetően kérdőjeleződne meg. 
Ma még nem látszik az a hosszú távú megoldás, amely megnyugtatóan tudná ke-
zelni az aggályokat, de a probléma jelentőségét jelzi, hogy számos ötlet kering a 
közbeszédben – sokan már egyenesen az Egyesült Királyság föderációvá alakítását 
javasolják.

értékelés, jAvAslAtok

Számos olyan terület lesz a közeljövőben, ahol Magyarország és az Egyesült 
Királyság érdekei találkozhatnak. Az EU-szkepticizmus azonban önmagában 
nem fogja összekötni a két országot, tekintettel arra, hogy a brit kritika jelentős 

részben gazdasági gyökerekből, a laissez-faire eszméjéből táplálkozik (a legje-
lentősebb problémának a brüsszeli túlszabályozást látják), míg Közép-Európában 
inkább politikai jellegűek az aggályok. Ugyanakkor Cameronnak a nemzetállamok 
megerősítésére vonatkozó tervei bizonyos területeken egybevághatnak a magyar 
törekvésekkel. Így például az energiapolitika, a külső migráció vagy éppen a fővá-
rosok Brüsszellel szembeni megerősítése olyan kapcsolódási pontokat kínálhatnak, 
amelyekben a magyar kormány is együtt tudna működni a londoni kabinettel.

Skócia szélesedő autonómiája elsősorban a határon túli magyar közösségek 
számára lehet példamutató. Egy meghatározó EU-tagállam fog ugyanis az egyik 
régiójának mind szélesebb jogköröket biztosítani, amelyeket a magyar kormány a 
Romániával vagy Szlovákiával folytatandó tárgyalásai során pozitív, európai pél-
daként mutathat majd fel. Ez az európai közbeszédbe is beemelheti a kisebbségi 
autonómia kérdését, amit a magyar külpolitika is ki tudna használni.

Magyarország egyértelmű érdeke, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió 
tagja maradjon. Nemcsak az ott dolgozó magyar vendégmunkások (és az általuk 
hazautalt jövedelem) okán, hanem azért is, mert a két ország gazdasági kapcsola-
taiban is jelentős kárt tenne a brit kilépés. Számos magyarországi brit befektetés 
kerülne veszélybe, ha London a távozás mellett döntene. Az egységes piac összeköti 
a két országot. A britek maradásra bírásában érdemes lehet együttműködni Német-
országgal is, amelynek eminens érdeke a brit tagság; ellenkező esetben ugyanis az 
EU súlypontja (már csak a lakosságszám és a gazdasági erőforrások tekintetében 
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is) délre kerülne át, és Berlin egyedül valószínűleg nem tudná stabil pályán tartani az 
integrációt az egyre inkább baloldali populista irányba tartó Spanyolország, Olasz-
ország és Görögország ellenében.

Amennyiben Magyarország szeretné, hogy az Európai Unió belső átalakítása 
meginduljon, akkor a számára fontos kérdésekben érdemes alkalmi szövetséget 
építenie a Cameron-kormánnyal. London minden bizonnyal társakat keres majd az 
egyes szakpolitikák reformjához, így ahol a magyar érdek indokolja, érdemes beállni 
a nálunk sokkal jelentősebb gazdasági és politikai súlyt képviselő britek mellé. Erre 
a következő hónapokban kiemelt figyelmet kell fordítani.


