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Összefoglaló: Csehország az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott közép- és
kelet-európai tagállamok közül sokszor a leginkább euroszkeptikus: mind a cseh
pártok, mind a cseh társadalom fenntartásokkal kezeli az integráció további mélyítésére vonatkozó szupranacionális törekvéseket. Ugyanakkor a csehek nem
az európai integráció teljes jelenlegi projektjét utasítják el, hanem inkább egyes
irányelvekkel, döntésekkel és jogszabályokkal kapcsolatban vannak fenntartásaik. Jelen elemzés témája, hogy mennyiben változott meg a cseh pártok attitűdje a 2014 és 2017 közötti időszakban; illetve programjukban milyen hangsúl�lyal vannak jelen különféle, az Európai Unióra vonatkozó témák. Összességében
megállapítható, hogy bár óriási változás a cseh pártok elhelyezkedésében nem
mutatkozik, az mind a migráció kérdésében, mind gazdaságpolitikailag és ideológiailag szuverenistább irányvonalat követ, mint az korábban jellemző volt.
Abstract: The Czech Republic is the most Eurosceptic member of the European Union out of those states that joined the EU in 2004. Both the Czech society
and its parties have major concerns regarding all supranational efforts aiming to
further deepen the process of integration. However, Czech Euroscepticism is
not based on the outright rejection of the whole current process of European
integration – it is focusing on certain policies, decisions and legislations instead.
This analysis is examining whether the attitudes of the Czech parties changed
between the period of 2014 and 2017; while putting special emphasis on the
salience in their notions regarding European Union policy. To sum it up, no major
changes are visible between Czech parties regarding their ideological affiliations,
but ideologically, economically and in terms of migration policy, they took a more
sovereigntist approach compared to their previous characteristics.

BEVEZETÉS

A

vasfüggöny 1989-es leomlása után a közép- és kelet-európai országok folyamatos törekvése volt az európai integráció – ezen törekvés már a visegrádi együttműködés alapító okiratában, az 1991-es Visegrádi Nyilatkozatban is szerepelt. A régió országainak ebbéli célja 2004-re válhatott valóra,
amikor végre lefolyhatott a keleti bővítés legjelentősebb hulláma: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta,
Szlovákia, valamint Szlovénia is az Európai Unió tagjaivá váltak. A belépésről
rendezett népszavazások mind az EU-csatlakozás győzelmét hozták: a keletközép-európai államok közül még az EU-nak a legkisebb arányban bizalmat
szavazó észteknek is a kétharmada (66,8%) szavazott igennel. Szlovákiában
és Litvániában a referendumon részt vevők csupán kevesebb mint egytizede
ellenezte a belépést.
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Azóta eltelt tizenöt év, és az Európai Unió több komoly válságon is keresztülment: a 2008-as gazdasági világválság, az euróövezet krízise, valamint a 2015-ös
migrációs hullám mind komoly kihívások elé állította az Európai Uniót, és ahogyan
azt a 2017. őszi Eurobarometer kutatása is (ld. I. ábra) mutatja, több tagállamban
is kisebbségbe kerültek mindazok, akik az Európai Unióról negatívan vagy semlegesen nyilatkozók mellett pozitív képet alkotnak az EU-ról. A 2004-ben csatlakozott EU-tagállamok összességében pozitívan látják az európai integrációt, Lengyelországban, Litvániában, Máltán és Magyarországon is pozitívabb képet alkot a
népesség az EU-ról, mint az uniós átlag. Észtország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus,
Lettország és Csehország viszont szkeptikusabbak az átlagnál, közülük is kiemelkedik Csehország, melyet 30-30%-ban oszt meg az európai integráció kérdésköre.
1. ábra
Általánosságban az EU-ról alkotott
képe pozitív, semleges vagy negatív?

Forrás: Standard Eurobarometer 88
Éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogy a közvéleményben látható
euroszkepticizmus együtt járt-e a csehországi politikai pártok álláspontjának változásával, vagy épp ellenkezőleg, a pártok alkalmazkodtak a társadalom attitűdjeihez, és maguk is szkeptikusabb álláspontot vettek fel. Jelen elemzés inkább az
utóbbi állításra igyekszik reflektálni.
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Emellett az analízis kifejezetten hangsúlyt fektet az úgynevezett GAL/TAN
törésvonalra is (ld. II. ábra). Ezen a skálán a GAL-tengely zöld, alternatív és liberális
eszméket, csoportosulásokat jelöl, míg a TAN alatt tradicionalista, autoritásalapú és nacionalista szerveződéseket érthetünk. Általánosan jellemző, hogy az
Európai Unió szupranacionális intézményeinek képviselői számára inkább a
GAL-pólus hangsúlyosabb, mivel a TAN-pólus nagyobb eséllyel szkeptikus az
EU-val szemben.
Az elemzés a téma vizsgálata során röviden kitér az euroszkepticizmus
fajtáira, szintjeire, ezt követően a cseh pártrendszer rövid áttekintésére is sor
kerül. Jelen elemzés különös figyelmet fordít a fentebb megfogalmazott kutatási kérdésre, vagyis a pártok attitűdjének változására, ezért ezen témákat is
külön fejezetben ismertetjük.

AZ EUROSZKEPTICIZMUS FAJTÁI

A

z euroszkepticizmus rendkívül sokszor használt és divatos kifejezés, emiatt számos megközelítés létezik annak definiálására. Aleks Szczerbiak
és Paul Taggart The Party Politics of Euroscepticism in EU Member
and Candidate States című tanulmányukban például a kemény és a puha
euroszkepticizmust különítik el egymástól.
A kemény euroszkepticizmus Szczerbiak és Taggart szerint az EU és az
európai integráció elvi alapú elutasítását jelenti. A kemény euroszkeptikusok
irányelvei nemcsak az EU egyes részei, de az egész európai integráció jelenlegi projektje ellen irányulnak, így a kemény euroszkeptikus pártok az EU elhagyására hívnak fel. Ezzel szemben a puha euroszkeptikusok nem az integráció
gondolatát utasítják el, csupán annak egyes irányelveit, intézményeinek legitimitását vagy egyéb faktorokat vitatnak el és/vagy kritizálnak.
Søren Riishøj a Europeanization and Euroscepticism: Experiences from Poland
and the Czech Republic című tanulmányában Szczerbiak és Tagart által ihletve kilenc kategóriára osztotta a puha euroszkepticizmusok fajtáit. Ezek bővebb ismertetésére és vizsgálatára terjedelmi okok miatt nincs lehetőség, ezért jelen elemzés
kifejezetten a törésvonal-alapú euroszkepticizmusra helyezi a hangsúlyt.
Törésvonal-alapú euroszkepticizmus alatt a társadalmon belüli bizonyos törésvonalakon belüli megoszlást érthetjük az európai integráció megítélését
tekintve: ez többek között magában foglalhat társadalmi rétegek szerinti
elkülönülést, város-vidék ellentétet, vallásos-szekuláris megosztottságot,
az integráció nyertesei és vesztesei közötti törésvonalakat vagy éppen az
elemzés fókuszául szolgáló zöld/alternatív/liberális (GAL), illetve tradicionalista/ autoritásalapú/nacionalista (TAN) jellegű csoportosulások közötti megosztottságot is.
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2. ábra
GAL/TAN, illetve ideológiai, bal- és jobboldal szerint elkülönített skála
a cseh pártokra vetítve a CHES 2014-es és 2017-es adatai alapján.

Forrás: Illés Gergő/CHES (2014; 2017)
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A CSEH PÁRTRENDSZER ÉS AZ

A

INTEGRÁCIÓHOZ VALÓ VISZONY

következőkben a cseh pártok az európai uniós politika szempontjából releváns programpontjainak, illetve azok európai, illetve EP-pártcsaládba való hovatartozásának vizsgálatára kerül sor. Az alábbi (III.) ábrán a 2017-es képviselőházi választáson szerzett támogatottságuk szerint rangsoroltuk a relevánsabb és
parlamentbe jutott cseh pártokat.
3. ábra
A cseh pártok ideológiai viszonyulása a 2017-es képviselőházi
választás szerinti erősorrendben rangsorolva.

Forrás: Illés Gergő / Volby.cz (2014; 2017)
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Az Andrej Babiš által 2011-ben alapított elitellenes és ideológiailag nehezen meghatározható Elégedetlen Polgárok Akciója (Akce nespokojených občanů, ANO)
az integrációpárti Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (Alliance
of Liberals and Democrats for Europe, ALDE) frakcióban foglal helyet az Európai Parlamentben. Ennek ellenére a párt kezdeti EU-pártisága később enyhe
euroszkepticizmusba csapott át, emiatt két képviselő is távozott az ANO-ból:
először 2017 októberében Pavel Telička EP-alelnök hagyta ott a pártot, mivel úgy
érezte, az ANO elmozdult eredetileg képviselt Európa-politikájától, és az euró bevezetését sem szorgalmazza. Ezt követően Petr Ježek 2018 januárjában lépett
ki az ANO-ból, őt a pártnak a kommunista KSČM-mel és egyéb szélsőségesekkel
való együttműködése, valamint a szintén euroszkeptikus Miloš Zeman elnök felé
irányuló támogatása zavarta.
Míg az ANO euroszkepticizmusa inkább pragmatikus alapokon nyugszik,
a cseh politikai életben az alapító, Václav Klaus karizmatikus személye miatt
sokáig meghatározó Polgári Demokrata Párt (Občanská demokratická strana,
ODS) inkább ideológiai síkon szkeptikus az európai integrációval kapcsolatban.
Ahogyan Riishøj is fogalmaz, az ODS euroszkepticizmusa főként az angolszász
konzervatívok által is vallott úgynevezett integrációs dilemmához, vagyis a nemzeti hatáskörök feladásától való félelemhez köthető. Fontos továbbá megemlíteni, hogy a konzervatív ECR pártcsalád Jan Zahradil ODS-es politikust jelölte a
2019-es európai parlamenti választáson indítandó csúcsjelöltjének az Európai
Bizottság elnöki posztjára. A szabadkereskedelem-párti, konzervatív politikus az
Európai Unió reformjára készül, és az európai intézmények támogatása helyett a
nemzeti hatásköröket erősítené.
Euroszkepticizmusra utaló elemeket nem találunk viszont a Cseh Kalózpárt
(Česká pirátská strana) programjában, amely bár 2014-ben még nem jutott be
az Európai Parlamentbe, a közvélemény-kutatások alapján több mandátumra is
számíthat. A párt a Jánisz Varufákisz volt görög pénzügyminiszter fémjelezte
DiEM25 páneurópai mozgalommal áll szoros kapcsolatban. 2019 januárjában
Ivan Bartoš, a párt elnöke ugyanakkor bejelentette, az EP-választás után legszívesebben az ALDE frakciójába ülnének be, ezen törekvést azonban blokkolhatná az ALDE-ben ülő ANO is. Ezért második opcióként nem zárják ki a Zöldek
– Európai Szabad Szövetség (The Greens – European Free Alliance, G-EFA) frakcióban való tagságot sem. Programjában a Kalózpárt arról ír: támogatja az európai integrációt, az euró bevezetését ugyanakkor csak bizonyos feltételek mellett.
A párt ezek mellett azt javasolja, hogy Csehországnak az integráció fősodratú
vonalában kéne maradnia.
A kemény euroszkeptikus Szabadság és Közvetlen Demokrácia (Svoboda a
přímá demokracie, SPD) – mely több belső harcot követően a japán származású
Tomio Okamura vezetésével szakadt ki még 2015-ben a Hajnal – Nemzeti Koalíció (Úsvit – Národní Koalice) nevű pártból – ma az egyetlen olyan cseh párt, mely
napirenden tartja a Csehország Európai Unióból való kilépéséről szervezett referendum kérdését. Emellett tagjai rendszeresen felszólalnak az „EU diktátumai”
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ellen, szoros kapcsolatban állnak a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Gyűlés pártjával, illetve EP-képviselőik a Le Pen-párt alapította Nemzetek és Szabadság Európája (Europe of Nations and Freedom, ENF) frakcióban foglalnak helyet.
Ugyanígy erős euroszkeptikus vonásokat hordoz magán Csehország és Morvaország Kommunista Pártja (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) is,
amely honlapján arról ír, hogy bár „az európai integráció folyamatát támogatja”,
nincs ellene a mérsékelten föderalista megközelítéseknek, ugyanakkor a „jelenlegi formájában” az Európai Unióban való tagságot ellenzi. A párt az Európai Parlamentben az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (European United
Left–Nordic Green Left, GUE/NGL) pártcsoportban ül.
A mérsékelt baloldali, szociáldemokrata Cseh Szociáldemokrata Párt (Česká
strana sociálně demokratická, ČSSD) a Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D) európai parlamenti frakciójának tagja. Az alakulat egyértelműen EU-párti beállítottságú, még
akkor is, ha annak egyes irányelveit ellenzi is: az Európai Bizottság által javasolt, a
menedékkérelmek EU-tagállamokban történő elbírálásáról szóló uniós döntéssel
(mely „kvótarendszer” néven híresült el) például a ČSSD erőteljesen szembehelyezkedett. Bohuslav Sobotka miniszterelnök emellett a cseh emberi jogi minisztérium éléről is elküldte a párt liberális szárnya vezetőjének számító ifjabb Jiří
Dienstbiert. Végül maga Sobotka is lemondott a ČSSD vezetéséről, utódja pedig
a volt belügyminiszter Milan Chovanec lett, aki az Európai Unió Csehországban
népszerűtlen irányelveit kezdte támadni.
A fennmaradó három párt mind erős integrációpárti és EU-párti beállítottságú, és mindannyian a liberális-konzervatív Európai Néppárt (European Peoples
Party, EPP) tagjai. Emiatt fel is merült, hogy a Tradíció Felelősség és Prosperitás (Tradice Odpovědnost Prosperita, TOP09), a Polgármesterek és Függetlenek
(Starostové a nezávislí, STAN) és a Keresztény és Demokrata Unió – Csehszlovák Néppárt (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová,
KDU–ČSL) közös listán indul el, ám ebből a kereszténydemokraták végül kihátráltak. A főként Morvaországban és a kistelepüléseken népszerű KDU–ČSL a
párt keresztény jellegét hangsúlyozta, mely megkülönbözteti őket a másik két,
liberálisabb párttól. A párt programjában nagy hangsúlyt fektet az uniós támogatásokra és a közös piacra.
A TOP09 magát az ODS EU-párti alternatívájaként határozza meg, ami an�nyiban mindenképpen helytálló, hogy a liberális-konzervatív alakulat ugyanúgy
atlantista és szabadkereskedelem-párti, mint a polgári demokraták. A TOP09
emellett egy azon kevés cseh pártok közül, melyek kiállnak az euró bevezetése
mellett. A pártot sok nem különbözteti meg a lokalista, vidéki bázisú Polgármesterek és Függetlenek pártjától, így 2014-ben még maga a STAN is a TOP09 listáján indult el az európai parlamenti választásokon, 2019-re pedig nem zárják ki
a közös EP-lista felállítását. A STAN nem támogatja a többsebességes Európai
Unió létrehozását, szerintük ugyanis a szabadságjogok szűkítése helyett a közös
piacot kéne megerősíteni.
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A CSEH PÁRTOK EURÓPAI UNIÓVAL
KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉNEK
VÁLTOZÁSA 2014 ÉS 2017 KÖZÖTT

A

nnak megismerésére, hogy a cseh pártok Európai Unióval kapcsolatos
attitűdje hogyan is változott meg a 2014 és 2017 közötti periódusban,
a következőkben a Chapel Hill Expert Survey (CHES) 2014-es adatsorait, valamint a 2017-es CHES FLASH-elemzés adatsorait hasonlítom össze.
A 2014-es és 2017-es felmérések összehasonlítása különösen érdekes lehet
abból a szempontból, hogy míg előbbinél még nem volt jelen az EU-ban a migrációs válság, utóbbi esetében a pártok már jelentősen változtathattak a migrációval kapcsolatos politikájukon. A 2008-as gazdasági világválság utóhatásainak enyhülése és a gazdasági konjunktúra pedig – mint a későbbiekben is
látható lesz – valamelyest gyengítette a cseh pártok nyilvános szerepléseiben
fellelhető gazdasági elemek számát.
A CHES egy politikatudósok által 3-4 évente összeállított adatbázis, melyben az Európai Unió tagállamainak összes jelentős politikai formációja megtalálható, így a fenti, parlamenti képviselettel rendelkező cseh pártok is. A CHES
nyilatkozatok, nyilvános kijelentések, a pártok politikusainak megnyilvánulásai, közleményei, programjai és számos aspektus alapján vizsgálja, milyen véleményük is van az egyes pártoknak bizonyos politikaterületekről, illetve hogy
ezek milyen hangsúllyal szerepelnek a programjukban.
A felmérések részletesen reflektálnak egyes, kifejezetten európai integrációt érintő kérdésekre is, illetve a pártok ez ügyben képviselt álláspontjára. Jelen
kutatás összesen hét – főleg a törésvonal-alapú euroszkepticizmus szempontjából releváns – adatsort vesz alapul, melyeket a CHES mindkét felmérésében azonos módszertani elképzelések szerint vizsgáltak.
1. Az európai integráció és az EU-s ügyek hangsúlyossága (salience)
Az európai uniós integrációra helyezett hangsúly mértéke nem változott számottevően a pártok között. Szembetűnő ugyanakkor, hogy az olyan, egy irányelv köré szerveződő (single-issue) pártok körében, amelyek vagy az Európai
Unió iránti elutasításuk, vagy az aziránti elkötelezettségük miatt kifejezetten
fontosnak ítélik meg az európai integrációt, nőtt az európai uniós ügyek fontossága. Itt főként a hevesen euroszkeptikus SPD-re és az EU-párti TOP09-re
kell gondolni, előbbi 87,9%-kal, utóbbi pedig 22,6%-kal ítéli meg fontosabbnak
az uniós ügyeket 2014-hez képest. A többi párt esetében stagnálás figyelhető
meg. Általános trend, hogy a cseh pártok inkább másodrendű problémaként
tekintenek az Európai Unióra, programjukban az csak legfeljebb közepes jelentőségben jelenik meg, erről tanúskodik az 4. ábra is.
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4. ábra
Az EU ügyfontosságának változása a cseh
képviselőházba bejutott politikai pártok programja szerint.

Forrás: CHES (2014; 2017)
2. A gazdasági kérdések hangsúlyossága
A vizsgált három év alatt megfigyelhető, hogy a gazdasági kérdések valamelyest veszítettek jelentőségükből. Az egyik kiváltó ok lehet a 2008-as
gazdasági világválság utóhatásainak lecsillapodása, valamint a folyamatos
gazdasági fejlődés, prosperitás. A másik okot azonban az identitáspolitikai, GAL/TAN-jellegű kérdések felerősödése adhatja. Gazdasági fókuszát
egyedül az ODS növelte 10%-kal. A gazdasági kérdésekre kifejezetten nagy
hangsúlyt fektető TOP09 esetében nem csökkent számottevően az ügyfontosság. Leginkább az SPD esetében jelentéktelenedett el a gazdaság szerepe (35,7%-os csökkenés); de a ČSSD (-20%) és a KSČM (-19,6%) gazdasági
fókusza is csökkent.
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5. ábra
Gazdasági kérdések hangsúlyosságának
változása a cseh képviselőházba bejutott pártok programja szerint.

Forrás: (2014; 2017)
3. Az EU nemzeti gazdaságpolitikák fölötti befolyásához fűződő viszony
A felmérés itt azt vizsgálta, mennyire tartják elfogadhatónak a cseh pártok, hogy
egyes gazdasági és pénzügyi kérdésekben az EU-nak autoritása legyen a nemzeti
kormányok felett. Itt kivétel nélkül az ezt ellenző álláspont felé mozdultak el a pártok. Figyelemre méltó a korábban megengedőbb ČSSD magatartása (-28,8%), valamint a centrista, EU-barát mozgalomként induló ANO eltolódása a restriktívebb,
uniós beavatkozást ellenzőbb álláspont felé (-50,9%). A leginkább megengedő a
gazdaságpolitikailag jobboldali-liberális TOP09 és a KDU–ČSL marad, korábban
is szuverenista álláspontját pedig az SPD, az ODS és a KSČM tovább radikalizálta.

Euroszkepticizmus Csehországban:
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6. ábra
A pártvezetés az Európai Unió tagállami költségvetési
ügyekben való befolyásáról kialakított álláspontjának változása.

Forrás: CHES (2014; 2017)
4. A pártok EU-kérdésekben vett egységessége
A következőkben a CHES az egyes pártok európai uniós ügyekben való megosztottságát vizsgálta. Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy míg a kisebb pártok
erősíteni tudták egységességüket, a nagyobb ernyőpártok és tömegpártok jóval
megosztottabbak lettek. A ČSSD megosztottsága 75,9%-kal, az ANO-é pedig
25,6%-kal nőtt. Előbbi párt esetében a széthúzás már azon a párttagság körében szervezett belső referendumon is kikristályosodott, amikor arról döntöttek,
csatlakozzanak-e kisebbik koalíciós partnerként az ANO-hoz. Nem meglepő,
hogy a legegységesebbek azok a pártok, melyeknek határozott véleményük van
az európai integrációval kapcsolatban: az SPD széthúzása 94,1%-kal, a TOP09-é
51,1%-kal csökkent, a KSČM-é pedig megfeleződött.
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7. ábra
Az adott párt tagságának egységessége az Európai Uniót érintő
kérdésekben nyilvános megnyilatkozásaik alapján (EU dissent).

Forrás: CHES (2014; 2017)
5. Migrációs politika
A migrációs politikáról kialakított álláspont a 2015-ös bevándorlási válság után vált
kiemelten fontossá. Míg a 2014-es tavaszi Eurobarometer-felmérés szerint a csehek
csupán 7 százaléka látta Csehország számára hangsúlyos problémaként a migrációt, 2017 tavaszára ezen érték 23 százalékra emelkedett. Ennek megfelelően a pártok álláspontja is sokat változott, melyek többsége sokkal bevándorlásellenesebb
hangot üt meg. Kiegyensúlyozottabb véleményt a TOP09, a STAN és a Kalózpárt
adnak, a többi politikai szereplő vagy eleve bevándorlásellenes volt, vagy az utóbbi évek eseményei nyomán vált ilyenné. A legszembetűnőbb a ČSSD elmozdulása,
amelynek a bevándorláspolitikája 58,2%-kal lett restriktívebb, míg a két szélsőséges
Euroszkepticizmus Csehországban:
hogyan változott a pártok álláspontja?
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politikai erő, az SPD és a KSČM a leginkább bevándorlásellenes. Fontos megjegyezni a korábban kiegyensúlyozottabb ANO eltolódását, mely párt 30,5%-kal
képviselt szigorúbb politikát a migrációs válságot követően.
8. ábra
Az adott párt migrációról kialakított
álláspontjának változása.

Forrás: CHES (2014; 2017)
6. A GAL/TAN-skálán való elhelyezkedés
A klasszikus jobb-bal felosztás mellett fontos megvizsgálni a zöld-liberálisalternatív (GAL) pártok, illetve a tradicionalista-autoritárius-nacionalista (TAN) pártok közötti törésvonalakat is. A CHES adatai alapján megállapítható, hogy a cseh
pártrendszerre jellemző tradicionalizmus csak fokozódott 2014 és 2017 között: az alternatív Kalózpárt kivételével mindegyik cseh párt a centrumtól a TAN-pólus felé
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helyezkedik el, a két szélsőséget a szélsőbaloldali kommunisták és a szélsőjobboldali SPD jelentik. Ideológiai felosztás szerint a KSČM szélsőbaloldali, az
SPD pedig inkább a szélsőjobboldalra sorolható, a két párt több ponton is (migráció, EU-hoz és NATO-hoz való viszony, további integráció) azonos álláspontot
foglal el. Ők 26,1, illetve 15,4%-kal mozdultak el a TAN-tengely felé, miközben a
KSČM ideológiailag még radikálisabban a baloldalra, az SPD pedig a jobboldalra csúszott. Az ANO esetében, bár továbbra is a centrumban található, szintén
tapasztalható egy TAN felé való elmozdulás. A korábban inkább GAL ČSSD becsúszott a centrumba.
9. ábra
A cseh képviselőházba jutott pártok
elhelyezkedése a GAL/TAN-skálán.

Forrás: CHES (2014; 2017)
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7. Mennyire hangsúlyosak a GAL/TAN-kérdések a pártok programjaiban?
A pártok szinte kivétel nélkül egyre fontosabbnak ítélték meg, hogy a hangsúlyt
a könnyen megragadható, identitáspolitikai alapú GAL/TAN-kérdésekre helyezzék át. Fontos megjegyezni, hogy a gazdasági megközelítéshez képest a GAL/TAN
hangsúlyossága még így is kisebb lemaradásban van, ám a tendenciák tisztán kivehetők. Korábbi, főleg technokrata álláspontjáról jelentősen elmozdult a ČSSD és a
TOP09 is: előbbi 59, utóbbi 50%-kal tulajdonított nagyobb jelentőséget a GAL/TANkérdéseknek. Sok pártnál már eleve fontos volt az identitásalapú meghatározás: a
Kalózpárt, a KDU–ČSL és az SPD esetében is erről számolhatunk be, de jelentősen,
64%-kal nőtt a KSČM GAL/TAN-kérdéseknek tulajdonított hangsúlya is. Érdekes kivétel az ANO helyzete: Andrej Babiš pártja számára nem fontos a GAL/TAN felosztás,
ami valamelyest érthető: az ANO jelenleg Csehország legerősebb pártja, egy éles
öndefinícióval vagy valamelyik végpont felé való elmozdulással óhatatlanul is fennállna annak a veszélye, hogy a párt elveszti sokszínű szavazóbázisának egy részét.
10. ábra
A GAL/TAN-kérdések ügyfontosságának változása egyes pártok esetében.

Forrás: CHES (2014; 2017)
17

Illés Gergő

KKI

E-2019/22

ELEMZÉSEK

Nem szabad megfeledkezni a párt posztideologikus alapon nyugvó, mélyen pragmatikus természetéről sem: az ANO kényesen ügyel a közvélemény rezdüléseire,
és olyan témákat emel a közbeszédbe, melyeket a párt – igen diverz és széles –
szavazóbázisa nagy valószínűséggel támogat. Ezért nehéz is Andrej Babiš pártjának ideológiai definiálása.

ÖSSZEGZÉS

A

fenti adatok a cseh pártstruktúra Európai Unióról szóló pozícióinak enyhe
átrendeződését mutatják a vizsgált, 2014 és 2017 közötti időszakban.
Az Európai Unió továbbra is másodlagos, de semmiképp sem domináns
témaként volt jelen a főbb pártok programjában. Azon pártok pedig, amelyekben
az EU ügyfontossága számottevően növekedni tudott, inkább single-issue, vagyis
egy politikaterület köré szerveződő tömörülések.
Ezzel egyidejűleg kivétel nélkül az összes vizsgált párt kevesebb uniós beavatkozást követel a gazdaságpolitika területén. Hasonló a migrációs politika kérdésköre is, ahol a liberális- konzervatívokon és a kereszténydemokratákon kívül
megfigyelhető egy egyértelműen restriktív irányba való változás. A fenti két adatsor alapján kirajzolódik egy politikai és gazdasági értelemben vett szuverenizmus
Csehországban. Ugyanakkor míg a single-issue, avagy kisebb rétegeket megszólító pártok EU-politikája jóval egységesebbé vált, a korábban domináns tömegpárt
szociáldemokraták körében jóval nagyobb lett a széthúzás.
Szintén érdekes trend a gazdasági fókusz szerepvesztése és a GAL/TANkérdések ügyfontosságának megerősödése: bár a gazdaságpolitika továbbra is
sok cseh párt esetében játszik fontos szerepet, az ezt kifejezetten prioritásként
kezelő ODS-en kívül az összes esetben csökkent a gazdasági kérdések ügyfontossága, míg a GAL/TAN-kérdéseké dinamikusan növekedett. A legszemléletesebb a pártok II. ábrán mutatott elmozdulása a GAL/TAN-, illetve a jobb-bal
skálán. Az SPD kivételével az összes vizsgált párt inkább az ideológiai baloldal
felé mozdult el kisebb-nagyobb mértékben. Ugyanakkor a TOP09-et kivéve minden szerveződés inkább a TAN-tengely felé mozdult el.
A fenti összegzést figyelembe véve megállapítható, hogy a cseh pártok a közvéleményben is megfigyelhető trendeket követve változtattak álláspontjukon.
Többségük továbbra sem szorgalmazza az Európai Unióból való kilépést,
ám olyan pártokban is megjelent egy euroszkeptikus tendencia, melyekre ez
korábban nem igazán volt jellemző (ČSSD, ANO). A korábban is keményen
euroszkeptikus pártok (KSČM, SPD) nagymértékben radikalizálódtak, ugyanakkor a kifejezetten EU-párti szervezetek, mint a KDU–ČSL, a TOP09, a Kalózpárt vagy a STAN ezen tendenciákat nem követték. Ezzel a hipotézis is megerősítést nyert: mivel Csehországban 30-30% arányban oszlanak el (ld. I. ábra) az
Európai Unióról pozitív, illetve negatív képet alkotók – és közöttük létezik egy
39%-nyi semleges réteg –, a választók túlnyomó többsége az Európa-politika
Euroszkepticizmus Csehországban:
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szerint találhat magának megfelelő pártot. A pozitív, illetve negatív képet alkotók euroszkepticizmusuk mértéke szerint választhatnak az európai integrációra nagyobb hangsúlyt fektető pártokból, míg a kérdésről semleges véleményt
kialakító megkérdezettek is több pártot találnak, melyek számára az EU-politika
nem elsőrangú kérdés.
Jelen elemzés terjedelmi okok miatt nem tud kitérni olyan tényezőkre, mint
a cseh közvélemény tüzetesebb vizsgálata. Ugyanakkor ez az Eurobarometer
közvélemény-kutatásainak segítségével könnyen mérhető, így további kutatás
tárgyát képezheti.
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