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BevezeTés

A 2007. június végén hivatalba lépett Gordon Brown miniszterelnök külpolitikai 
nézeteiről aránylag keveset lehetett tudni. Pénzügyminiszterként (1997–2007) 
kizárólag szakpolitikai ügyekkel foglalkozott, s a szigorú értelemben vett kül-

politikai kérdésekben nyilvánosan nem fejtett ki véleményt. Igaz, pénzügyi politikájából 
általánosabb következtetéseket is le lehetett vonni. Így a brit euróövezeti csatlakozás általa 
felállított öt kritériuma azt jelezte, hogy miniszterelnökénél – aki az Egyesült Királyságot 
„Európa szívébe” kívánta helyezni – kevésbé lelkes az ország mélyebb európai uniós 
integrációja iránt. A maga területén a tartózkodást azzal fejezte ki, hogy általában a he-
lyetteseit küldte el az európai pénzügyminiszterek tanácskozásaira. Ezen kívül ismételten 
utalásokat tett arra, hogy az európai kontinentális gazdasági modell túlságosan merev, 
és az EU intézményei túlbürokratizáltak. Egyértelmű, hogy az új miniszterelnök a libe-
ralizált és a szabad piac irányába elmozduló európai együttműködés híve. Mindezt 
alátámasztja a – legalábbis Ronald Reagan elnöksége óta erőteljes – monetarista és dere-
gulációs elveken alapuló amerikai gazdasági modell iránt ismételten kifejezett csodálata.

A brit (íratlan) alkotmány és a hagyományok azonban kollektív felelősséget kívánnak 
meg a kabinet tagjaitól. Így míg a kormány egyes tagjai (Jack Straw vagy Claire Short) 
Tony Blair iraki és iráni politikája elleni tiltakozásul lemondtak posztjukról, addig Brown 
a kormányban maradt, amit mindenképpen úgy kell értelmezni, hogy alapvetően egyet-
értett a Blair által a tágabb Közel-Keleten folytatott, elkötelezett Amerika-barát politiká-
val. Az izraeli–palesztin kérdésben ugyancsak a blairi politika hallgatólagos támogatásá-
val tűnt ki. Önálló lépésre, legalábbis mai ismereteink szerint, egy ízben szánta magát, 
amikor 2005-ben egyik legközelebbi munkatársát, Ed Balls munkáspárti képviselőt arra 
kérte, hogy állítson össze egy jelentést a lehetséges közel-keleti béke gazdasági vonatko-
zásairól.1 Az anyag a brit elnökség mellett összeülő G-7-ek pénzügyminisztereinek a ta-
lálkozójára készült, de még a Hamasz választási győzelme előtt. Az elemzés a kérdésben 
elfoglalt európai fősodorba illik, mivel kihangsúlyozza, hogy gazdasági szempontból mi-
lyen nagy mértékben káros a palesztin gazdasági tevékenységeket gátló izraeli politika.

A Brown-kormány általános külpolitikai irányait David Miliband külügyminiszter 
fejtette ki először részletesebben. A Chatham House-ban 2007. július 9-én ismertetett 
program a blairi „látványpolitika” burkolt bírálatának is felfogható, amennyiben a 
Foreign and Commonwealth Office (FCO) által korábban meghatározott tíz ún. stratégiai 
célt háromra szűkítette le.2 Ezek a következők: az Európai Unió, a globális felmelegedés 

1 David Mepham: „Gordon’s World”. Prospect Magazine Online, Issue 124. http://www.prospect-magazine.
co.uk/printarticle.php?id=7535, 2006. július. (Letöltve: 2007. szeptember 13.)

2 Az Egyesült Királyság nemzetközi prioritásai (eredeti): „Active Diplomacy for a Changing World: The 
UK’s International Priorities”, http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/fullintpriorities2006.pdf. (Letöltve: 
2007. július 26.)
- Making the world safer from global terrorism and weapons of mass destruction.
- Reducing the harm to the UK from international crime, including drug trafficking, people smug-

gling and money laundering.
- Preventing and resolving conflict through a strong international system.
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és a gyenge államok okozta problémák – így a szélsőségesség – kezelése. A kiemelt 
területek közül egyedül az Európai Unió középponti szerepe kelthetett némi meglepetést: 
a Munkáspárton belül Gordon Brown maga sem tartozott korábban a lelkesebb EU-hívők 
közé; a leköszönt miniszterelnök, Tony Blair pedig inkább az egyenlően jó brit–amerikai 
és brit–európai viszonyt hangsúlyozta. A hangsúlyváltás azért is jelentősnek tűnik, mert 
a blairi megfogalmazás közvetve bilaterális alapon határozta meg az Egyesült Királyság 
és az EU viszonyát, míg David Miliband kifejezetten hangsúlyozta: az Egyesült Királyság 
az EU tagja. Miliband ugyanakkor szakítást ígért az értékekkel szemben a hangsúlyt 
az érdekekre helyező évszázados brit külpolitikai alapelvvel is. Kiemelte, hogy ha az 
Egyesült Királyság (a Nyugat) sikeresen akar megküzdeni a korunk legnagyobb kihívásai 
közé tartozó terrorizmussal, akkor „az eszmék csatáját” kell elsősorban megnyernie. 
(A megjegyzés a Bush-adminisztráció erő/hatalmi politikájának burkolt bírálataként 
is felfogható.)3 Ugyanakkor kitért arra is, hogy „az Egyesült Államok a legfontosabb 
kétoldalú kapcsolatunk … mert közösek az értékeink … és a politikai realitások miatt is.”4 
Mindezt azért érdemes külön kiemelni, mert a megelőző napokban Mark Malloch Brown, 
államminiszteri rangban lévő külügyi tisztviselő és Douglas Alexander, nemzetközi 
fejlesztési miniszter az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti „különleges 
kapcsolatot” esetlegesen megkérdőjelező nyilatkozatokat tett.5

David Miliband más szempontból is hangsúlyváltást helyezett kilátásba. Míg Tony 
Blair az Egyesült Királyságot „kulcsfontosságú hatalomnak” tartotta, addig az új brit 
külügyminiszter a hivatalba lépését követő első jelentősebb interjúban szerényebb 
retorikát használt. Nagy-Britannia politikailag, gazdaságilag és kulturálisan „globális 
fordítókorong” egy olyan „páratlan szövetségi rendszer” középpontjában, amelynek 
tagjai az Egyesült Államok, az EU és India.6 Miliband nyilvános szereplései alkalmával 
mindig hangsúlyosan szól a „szövetségi” és a „multilaterális” keretekről. Az elmozdulás 
a blairi külpolitikához képest pontosan ezen a területen érhető tetten: a demokrácia 
terjesztése mint a világ instabil régiói számára alkalmazott gyógymód, változatlan, sőt a 
Brown-kormányzat az eszközök közül sem zárja ki a fegyveres erőt, de kizárólag akkor 
lesz hajlandó erre, ha a beavatkozásra multilaterális keretekben kerül sor. Figyelemre 
méltó ugyanakkor, hogy mindkét politikus – Gordon Brown a brit–amerikai kétoldalú 

- Building an effective and globally competitive EU in a secure neighbourhood.
- Supporting the UK economy and business through an open and expanding global economy, science 

and innovation, and secure energy supplies.
- Achieving climate security by promoting a faster transition to a sustainable, low carbon global 

economy.
- Promoting sustainable development and poverty reduction underpinned by human rights, democracy, 

good governance and protection of the environment.
- Managing migration and combating illegal immigration.
- Delivering high-quality support for British nationals abroad, in normal times and in crises.
- Ensuring the security and good governance of the UK’s Overseas Territories.

3 David Miliband: „New Diplomacy: Challenges for Foreign Policy”. A Chatham House-ban 2007. 
július 19-én elmondott beszéd. http://www.britainusa.com/sections/articles_show_nt1.asp?d=7&i=
41020&L1=0&L2=0&a=46789.

4 Uo.
5 Bővebben l. „Az Egyesült Királyság és a kontinentális nagyhatalmak” című részt.
6 „Britain has the chance to be ‘a global hub’.” Financial Times, July 9, 2007. 2. o.
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kapcsolatokban, David Miliband pedig Londonnak az ENSZ-hez és az EU-hoz fűződő 
viszonyában – a közös értékekre helyezte a hangsúlyt, és egyikük sem zárta ki a 
stratégiai és a taktikai kérdésekben megjelenő ellentétek lehetőségét. Mindez úgy is 
értelmezhető, hogy az EU-ban folytatott, immár hagyományosnak tekinthető brit „vörös 
vonalak” politikája polgárjogot nyer más relációkban is, amely elsősorban a transzatlanti 
kapcsolatokban jelenthet újdonságot Tony Blair sok tekintetben kritikátlan Amerika-barát 
politikájával szemben.

az egyesülT Királyság és az európai unió

A lisszaboni szerződés

A Brown-kormány előtt álló egyik legnehezebben megoldható kérdés a 2007 
októberében Lisszabonban elfogadott és – decemberben ünnepélyes keretek 
között – aláírásra váró új európai szerződés, amely a korábban megbukott al-

kotmányos szerződés helyébe lép. A brit választók többsége és a jelentősebb politikai 
pártok hagyományosan ambivalensen viszonyulnak az európai integráció kérdéséhez. 
Az EU-tagságról egyetlen alkalommal tartottak népszavazást az Egyesült Királyságban, 
1975-ben, s az eredmények megerősítették az ország részvételét az Európai Közösségben. 
Később, a különösen miniszterelnökségének első éveiben euroszkeptikus Margaret 
Thatchernek sikerült elérnie, hogy az Európai Közösség jövőjéről szóló stratégiai doku-
mentumokban a „föderalizmus” szó ne kapjon helyet; az általa javasolt „egyre szorosabb 
unió” (ever closer union) kifejezés vált végül elfogadottá. Általánosságban, a brit politikai 
hagyományokban a referendum nem számít népszerű megoldásnak: a többség véleménye 
szerint az Alsóház választott képviselői (és a nem felsőházi tagok) megfelelő kompeten-
ciával rendelkeznek ahhoz, hogy az ország sorsát eldöntő kérdésekben határozzanak. A 
népszerű megfogalmazás szerint „parlamenti demokrácia” van az Egyesült Királyságban 
és nem „népszavazási demokrácia”. Nyilvánvaló azonban, hogy a gyakorlati politikai 
szükségszerűségek sokszor felülírják az elméleti megfontolásokat. Ennek megfelelően a 
2005-ös parlamenti választások előtt a lakosság nagy részének óhajára (a választási mani-
fesztumban) Tony Blair ígéretet tett arra, hogy az alkotmányos szerződést referendumra 
fogja bocsátani a munkáspárti kormány.7

Erre a dokumentum franciaországi és hollandiai veresége után nem került sor. 
Felmérések szerint egyébként az Egyesült Királyságban is elbukott volna. A Blair-
kormány kivárásra játszott, és a számítása be is jött: nem kellett ebben a kényes kérdés-
ben nyíltan állást foglalnia. A választási ígérettel ugyanis a Munkáspártot is kellemetlen 
helyzetbe hozta a volt miniszterelnök. Az alkotmányos szerződést – vagy általánosan: az 
EU elmélyítését – a lakosság többsége elutasítja, s ez automatikusan azt jelenti, hogy a 
Munkáspártot támogatók egy része is. Köztük is kiemelt helyet kapnak a szakszervezetek, 

7 Simon Mayo: „Jim Murphy Interview: EU Reform Treaty (05/09/07)”, http://www.fco.gov.uk/servlet/
Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1140686158855&a=KArticle& 
aid=1188485429059.
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amelyek a párt legmagasabb szintű fórumán, az évi konferencián a szavazatok harminc 
százalékával rendelkeznek, és a tagdíjak jelentős részét is a munkáspárti szakszervezeti 
tagok fizetik be a pártkasszába. Igaz, a párt és támogatói nem annyira megosztottak eb-
ben a kérdésben, mint legfőbb ellenlábasuk, a Konzervatív Párt. Az ő Európa-politikájuk 
középpontjában a laza gazdasági együttműködésen alapuló, jobbára csak egy szabadke-
reskedelmi övezetre jellemző elképzelés áll, ahogyan azt legutóbb blackpooli konferenci-
ájukon az árnyék-külügyminiszter, William Hague megfogalmazta.

Egy referendum esetén a Munkáspárt a leginkább „európai” elkötelezettségű jelen-
tősebb brit politikai párt, a Liberális Demokraták szavazóira is számíthatott volna, de 
az „igen” mellett érvelő munkáspártiak számára még akkor is nagyon kétes lett volna a 
népszavazás kimenetele.

Gordon Brown azonban kényelmetlenebb helyzetbe került, mint elődje a Downing 
Street 10.-ben. Ezt a helyzetet részben a politikai erőviszonyokban a két nagy párt konfe-
renciái utáni hetekben bekövetkezett változások okozták. Azt követően, hogy Brown jú-
nius végén átvette a kormányzást, még a nyár folyamán számos olyan kisebb jelentőségű 
válsághelyzet alakult ki (a glasgow-i és a londoni merényletkísérletek, a száj- és körömfá-
jás egyes vidékeken, árvizek), amelyeket az új kormány határozottan és jól kezelt. Ennek 
következtében a miniszterelnök személyes támogatottsága a Munkáspártéval együtt me-
redeken felfelé ívelt, és bournemouthi konferenciájuk után egyes közvélemény-kutatók 
már tizenegy százalékos előnyükről adtak jelentést. Brown a maximálisan ötéves parla-
menti ciklusnak nagyjából a közepén vette át a hatalmat, így alkotmányjogilag semmi 
sem kényszeríti, hogy idő előtti választásokat írjon ki. Ám legitimitása megerősítése érde-
kében támogatói közül többen mégis korai választások kiírását tanácsolták, kiváltképpen 
a Munkáspártra nézve kedvező adatok láttán. Az előrehozott választás ellenzői viszont 
arra mutattak rá, hogy Brown tíz évig pénzügyminiszter volt és – a brit kabinet kollektív 
felelősségének elve alapján is – hivatalosan mindenben egyetértett Tony Blair döntése-
ivel. Így érvelésük szerint nincs szükség új legitimitásra, mert Gordon Brown maga is 
kulcsfontosságú részt vállalt a munkáspárti választási program kidolgozásában, sőt – fel-
tehetően – döntő szava volt, hiszen már akkor tudni lehetett, hogy miniszterelnök-váltás 
lesz a következő parlamenti ciklus idején. Ez a felfogás abból a szempontból kétélű, hogy 
Tony Blairnek – jelentős részben – személyes népszerűségvesztése miatt kellett távoznia, 
s a többség szemében ennek elsődleges okai az általa hozott hibás döntések voltak. Így 
a blairi politika folytatása zsákutcát jelentett volna Brownnak; ezt a dilemmát oldotta 
volna fel az előre hozott választás egy új, teljes mértékben browni politikai programmal. 
Mindez az EU alkotmányos szerződés (vagy annak módosított változata) elfogadásának 
szempontjából azt jelenthette volna, hogy Gordon Brown adott esetben már nem ígér re-
ferendumot a dokumentumról – például arra hivatkozva, hogy a maastrichti szerződést is 
csak a parlament fogadta el.

Ám a bournemouthi konferencia utáni munkáspárti előny rohamosan csökkent: a 
Konzervatív Párt október elején tartott konferenciája – az általános várakozásokkal el-
lentétben – a toryk egységét erősítette meg, és ügyesen megfogalmazott, a középosztályt 
célba vevő kezdeményezéseik hatására a két nagy párt egymás mellé került a közvéle-
mény-kutatások szerint, sőt a legutóbbi felmérés (október 26.) már három pontos konzer-
vatív előnyt jelzett. Igaz, ettől még győzhetne a Munkáspárt egy parlamenti választáson, 
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részben azért is, mert a választókörzetek határát úgy húzták meg, hogy a szinte biztos 
tory körzetekben átlagosan öt–tízezerrel többen élnek, mint a biztos munkáspárti válasz-
tókerületekben, így egyenlő támogatottság munkáspárti előnyt jelent a parlamenti helyek 
tekintetében. Ám Brownnak a kis többséggel megnyert választás is már gyakorlatilag ve-
reséget jelentene, így a korai parlamenti választások lebegtetése után mégis azt jelentette 
be, hogy azokra nem kerül sor 2007-ben, de még 2008-ban sem. Ez azt jelenti, hogy a 
személyéről kialakult pozitív vélemények – határozott, felül tud emelkedni pártpolitikai 
meggondolásokon stb. – egy része elkopott. Ezen túlmenően „hozzáragadt” Tony Blair 
választási ígéreteihez: az Egyesült Királyságban a választók hamar megbüntetnék az ígé-
reteiket túlságosan gátlástalanul megszegő politikusokat. Az új európai szerződéssel 
kapcsolatban tehát Gordon Brownt elvileg kötné a 2005-ös választási program. A mi-
niszterelnök viszont talált egy kibúvót: azzal érvel, hogy az új már nem hasonlít a koráb-
bi alkotmányos szerződésre. Egyrészt, már nem beszél közös zászlóról, himnuszról, és 
egyéb, az EU egységességére vonatkozó utalások is kimaradtak a szövegéből. Másrészt, a 
thatcheri hagyományokat követve Tony Blair és ő maga, Gordon Brown is számos pont-
ban kivételezést (opt-out) ért el: kiváltképpen a jogszolgáltatásban és a munkajog terü-
letén. Más szavakkal: megmentették a sikeresebbnek mutatkozó angolszász modellt a 
merevebb és etatistább kontinentálissal szemben. Harmadrészt, a Brown-kormány egyik 
kulcsembere, Ed Balls finom distinkciót tett, amikor arról beszélt, hogy ő „a keményfejű 
Európa-pártiságot”8 vallja. Negyedrészt, közismert volt, hogy Brown pénzügyminiszter-
ként irtózott az eurótól: olyan ötpontos feltételrendszert dolgozott ki, amely az Egyesült 
Királyság csatlakozását a közös európai valutához gyakorlatilag bármilyen távolra ki-
tolhatja. A részleteken túlmenően Gordon Brown a referendum kérdését úgy próbálja 
megoldani, hogy viszonylag hosszú – a jelenlegi elképzelések szerint húsznapos – vitát 
rendezne az új EU-szerződésről az Alsóházban. Ezzel egyik oldalról ki tudná „fárasztani” 
a közvéleményt, amely egy idő múlva nem tudná követni a feltehetően szőrszálhasogató 
vitát a részletekről, és elvesztené az érdeklődését, másik oldalról pedig akár a Konzervatív 
Pártot is meg tudná osztani. Sőt, Michael Portillo, volt konzervatív miniszter még attól is 
fél, hogy a vitával Brown meg tudná erősíteni a britekben azt a sztereotípiát, hogy a toryk 
szinte betegesen tartanak Európától, és szélsőségesek ebben a kérdésben, ami az ország 
számára végső soron veszélyes lehet.9

A Konzervatív Párt álláspontja egyértelmű ebben a kérdésben. Vezetői szerint az új 
ún. reformszerződés egyfelől gyakorlatilag mindössze stiláris eltéréseket tartalmaz az el-
bukott alkotmányos szerződéshez viszonyítva, az összes lényeges kitétel bent maradt. 
Másfelől, a toryk belpolitikai szempontból csak nyerhetnének egy referendumon: ha a 
többség ellene foglalna állást (amelyre a jelenlegi felmérések adatai utalnak), akkor az ő 
álláspontjuk erősödne meg; ha enyhe többség fogadná el (amire csak a legoptimistább brit 
Európa-pártiak számítanak), akkor is jelentősen meggyengítené a Munkáspártot, amely 
maga is megosztott ebben a kérdésben. Jelenleg körülbelül negyven munkáspárti képviselő 
van azon a véleményen, hogy a reformszerződést referendumra kellene bocsátani. Ezen 
túlmenően kemény támadások érték Gordon Brownt pártjának olyan politikusai részéről 

8 „Damned if he does”. The Economist, October 20, 2007. 45. o.
9 George  Parker:  „Brown  and  Brussels: a  marriage  of   expedience”.  Financial  Times, July 23, 2007. 9. o. 

és http://search.ft.com/ftArticle?queryText=%22William+Hague%22&page=7&id=070722002449&ct=0.
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is, mint Gisela Stuart, aki az eredeti alkotmányos szerződést kidolgozó csoport tagja 
volt 2004-ben, s aki most azt mondja, hogy a Brown-kormány által jelentős eredmény-
ként feltüntetett engedmények már az eredeti szerződésben is benne voltak.10 Egy másik 
képviselőjük, az európai ügyeket felügyelő alsóházi bizottság elnöke, Michael Connarty 
egyenesen Neville Chamberlain 1938-as „megbékítési” politikájának folytatásával vádol-
ta meg a kormányzatot, s személy szerint David Miliband külügyminisztert.11 A kérdést 
még tovább bonyolítja a Munkáspárt és Gordon Brown számára a Skót Nemzeti Párt 
(SNP) vezérének és Skócia „első miniszterének”, Alex Salmondnak a lehetséges poli-
tikája. Salmond ugyanis referendumot fontolgat a kérdésben, amely alkotmányjogilag 
nehezen védhető lépés lenne, ugyanis kizárólag az Egyesült Királyság parlamentjének 
hatáskörébe tartozik egy népszavazás kiírása. Olyan félmegoldás is elképzelhető, hogy 
mindössze a decentralizált kormányzatra vonatkozó részeket bocsátanák Skóciában nép-
szavazásra. Brown a skóciai Kirkcaldy képviselője Westminsterben, s mint skót választó-
polgár, részvétele legitimálna egy potenciálisan alkotmányellenes és következményeiben 
beláthatatlan folyamatot.12 A Konzervatív Párt az elvi megfontolásokon túl azért is ellenzi 
a kérdés kizárólagos parlamenti vitáját, mert a munkáspárti többség valószínűleg ösz-
szezárna és elfogadná a szerződést. Ekkor a konzervatívok már csak a Lordok Házában 
reménykedhetnének, amely elvileg beleírhat a kérdésben referendumot kívánó követel-
ményt a szerződésbe.13

Gordon Brown a lisszaboni egyezményt az utolsó intézményi változásként fogadja el; 
véleménye szerint az EU-nak nem az intézményekkel kellene elsősorban foglalkoznia, 
hanem olyan kérdésekkel, mint a gazdasági növekedés, munkahelyek teremtése, a klí-
maváltozás és a biztonság. Brownnak a saját politikai jövője szempontjából legfontosabb 
feladata a sajátos brit érdekek megvédése volt, illetve az ezeket szolgáló paragrafusok be-
emelése az új szerződésbe. Négy ún. vörös vonalat húzott a tárgyalások előtt. A szociális és 
munkajog terén: sikerült elérnie, hogy az EU Alapvető Jogok Chartája nem fogja felülírni 
a megfelelő brit rendelkezéseket. A bírálók véleménye szerint lehet, hogy a jelenleg léte-
ző brit jogszabályok sértetlenek maradnak, ám nincs kizárva, hogy az Európai Bíróság 

10 Matthew Moore – Andrew Porter: „Brown ‘dishonest’ on EU vote, says Labour MP”, http://
www.telegraph.co.uk/core/Content/display/Printable.jhtml?xml. (Letöltve: 2007. október 15.) és 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/10/15/nbrown515.xml.

11 Patrick Wintour: „Miliband dismay at comparison with Chamberlain over EU treaty”, http://politics.
guardian.co.uk/eu/story/0,,2192850,00.html. (Letöltve: 2007. október 18.)

12 L. bővebben Matthew D’Ancona elemzését; The Daily Telegraph online, http://www.telegraph.co.uk/
opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2007/11/18/do1801.xml, 2007. október 21. (Letöltve: 2007. októ-
ber 21.)

13 A referendum ellen Timothy Garton Ash az alábbi öt érvet hozta fel:
- a szerződés nem volt alkotmány, s a mostani szerződés még kevésbé az;
- még ha a két dokumentum a többi ország tekintetében lényegében meg is egyezik, Nagy-Britannia 

esetében nem;
- Nagy-Britannia parlamenti demokrácia, és nem népszavazáson alapuló demokrácia;
- a világnak szüksége van egy erősebb Európára, mégpedig most;
- ha Nagy-Britannia „nem”-mel szavazna, akkor a saját érdekei ellen foglalna állást.

 Timothy Garton Ash: „Five good reasons not to have a referendum – and One Very Bad One”. 
Guardian online, http://www.guardian.co.uk/Columnists/Column/0,,2188365,00.html. 2007. október 
11. (Letöltve: 2007. október. 12.)
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későbbi döntéseivel befolyásolhatja azokat. Az igazságszolgáltatás terén: az Egyesült 
Királyságnak megvan a lehetősége, hogy kedvére válogasson a közösségi politikák közül. 
Így a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben úgy is együttműködhet a megfelelő 
európai szervezetekkel, hogy nem adja fel a saját határellenőrzést. A külpolitikában: az új 
EU-főmegbízott a vétójoggal felruházott nemzeti kormányok által jóváhagyott politikát 
fog megvalósítani. Továbbá nem fenyegeti veszély Nagy-Britannia állandó tagságát az 
ENSZ BT-ben. A kitétel kritikusai attól tartanak, hogy a főmegbízott előbb-utóbb EU-
álláspontot fog képviselni az ENSZ BT-ben. Végül az adó és társadalombiztosítás terén: 
Brown szerint megakadályozták, hogy egységes adózást vezessenek be az EU tagálla-
maiban, míg szükség esetén a társadalombiztosításban is akadályokat gördíthetnek az 
EU összes tagországára vonatkozó rendelkezés elé. Általában véve, megnőtt azoknak a 
területeknek a száma, ahol az egyhangú döntést a többségi váltotta fel. Az új „kettős több-
ség” elvének a bevezetése – azaz amikor a tagállamok minimum 55%-ának a támogatása 
szükséges, azzal a feltétellel, hogy a támogató országok népességének az EU összlakossá-
gának legalább 65%-át kell alkotniuk – az Egyesült Királyság szempontjából lényegében 
azt jelenti, hogy az eddigieknél sokkal nehezebb lesz blokkoló kisebbséget létrehozni egy 
sor kérdésben.

Tágabb perspektívában, Gordon Brown lényegében egy „kereskedelmi blokknak” te-
kinti az Uniót, amelynek egy globális szerepre törő Európát kellene támogatnia. Ennek 
az elsősorban gazdasági szemléletű nézetnek a hátterében az a meggyőződése áll, hogy 
Európa nem készült fel megfelelően a 21. század kihívásaira, s ez alatt mindenekelőtt 
az ázsiai nagyhatalmak, azaz a Kína és India által jelentett gazdasági versenyre gon-
dol. (Érdemes itt megemlíteni, hogy Peter Mandelson, az EU munkáspárti indíttatású 
jelenlegi kereskedelmi biztosa, ugyancsak a kínai verseny miatt, a transzatlanti gazdasági 
kapcsolatok erősítése mellett érvelt a közelmúltban.) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 
Brownnak az EU-val kapcsolatos nézetei egyrészt nehezen kiismerhetők, másrészt amit 
ismerünk belőlük, azok ellentmondásosak. Így annak ellenére, hogy a lisszaboni csúcs-
csal lényegében lezártnak tekinti az intézményi reformokat, szorgalmazza az egységes 
európai piac kiteljesítését, a telekommunikációhoz, villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy 
gázellátáshoz hasonló szektorok további liberalizálását (noha a Gazprom esetleges nagy-
britanniai térhódítását nemzetbiztonsági alapon ellenzi), valamint a szubvenciók és se-
gélyprogramok megszüntetését. Valószínű, hogy az Egyesült Királyság a mezőgazdasági 
támogatások jelenlegi rendszere (CAP) helyett alternatívát fog ajánlani. Ám a jelek szerint 
a brit miniszterelnök által támogatott megoldás – az összes piaci ártámogatás valamint 
a mezőgazdasági termelőknek juttatott közvetlen kifizetések megszüntetése – a franciák 
tiltakozásával fog találkozni, akik a jelenlegi rendszer átalakításának rájuk nézve nega-
tív hatásait szigorúbb importkorlátozásokkal próbálják enyhíteni, amit viszont a szabad 
kereskedelem hívei, így a britek, nem hajlandók elfogadni. Brown a legélesebben talán a 
jelenlegi EU költségvetési mechanizmust támadja, mert szerinte nem képes rugalmasan 
reagálni a globalizáció jelentette kihívásokra. Az ellentmondást többek közt az jelenti, 
hogy miközben Brown általában egy szabadkereskedelmi zóna felé próbálja az EU-t moz-
dítani, azt is szeretné, ha az Egyesült Királyság az EU vezető erejévé vagy hajtómotor-
jává válna a brit globális külpolitikai prioritások megvalósításában. Így elképzelése 
szerint a klímaváltozásban az EU megsokszorozhatná Nagy-Britannia képességét a 
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globális változtatásokhoz történő alkalmazkodásra. Még pontosabban: az EU-nak kelle-
ne élen járnia a káros anyag kibocsátás csökkentésében és a környezetvédelmi normák 
betartásában. Egy ilyen „zöld” program azonban, legalábbis rövid távon, csökkentené 
Európa versenyképességét Kínával vagy Indiával szemben.14

A Brown-kormány Európa-politikájának homályosságát csak növeli a miniszterelnök 
és a külügyminiszter részben a nyilvánosság előtt folytatott vitája. Gordon Brown egy 
2006-ban elmondott beszédében az EU-t „provinciálisnak” és „protekcionistának” ne-
vezte, s Winston Churchill szellemében azt nyilatkozta, hogy „Nagy-Britannia a nyílt 
tengereket” választja. Mindössze néhány nappal azt követően, hogy a miniszterelnök 
2007. november 12-én első jelentősebb külpolitikai beszédét elmondta a Mansion House-
ban, David Miliband a bruges-i College of Europe hallgatósága előtt fejtette ki Európával 
kapcsolatos álláspontját. Annak ellenére, hogy a hírek szerint a Downing Street 10. sok 
tekintetben tompította a külügyminiszter beszédének néhány pontját, az sokkal erősebb 
Európa iránti elkötelezettségről tanúskodik, mint a miniszterelnök megnyilatkozásai. 
Miliband az Európai Unió hasznosságát és jelentőségét emelte ki. Azt javasolta, hogy 
az EU vessen véget az évek óta elhúzódó, az unió energiáinak nagy részét lekötő belső 
intézményi változtatásoknak, és figyelmét a határain túl jelentkező veszélyekre és lehe-
tőségekre koncentrálja. Mondanivalójának lényege a korábban is sokszor hangoztatott 
„globális Európa” volt: a földrész gazdasági jóléte és biztonsága attól függ, milyen haté-
konyan tudja érdekeit képviselni az egyre gyorsabban változó és bizonytalanabb nemzet-
közi környezetben. Ám a kérdés az, hogy az EU miként tudja megvalósítani ambiciózus 
céljait. A jelek szerint a „puha” hatalmi eszközök nem elegendők az olyan nemzetközi 
kihívások, mint a  terrorizmus vagy a tömegpusztító fegyverek elterjedésének hatékony 
kezelésére. Ám Milibandnek a hírek szerint ki kellett hagynia beszédéből a szorosabb 
európai védelmi együttműködésre vonatkozó utalásokat. E nélkül azonban a hatékony 
európai érdekérvényesítés globális szinten erősen kérdőjelessé válik. 

Törökország

A brit Európa-politika egyik stratégiai kérdése az EU további bővítése. Miközben 
London a szervezet további mélyítését nagyon szkeptikusan figyeli és ott aka-
dályozza, ahol csak tudja, addig a bővítés egyik stabil támogatójának számít. 

A két álláspont szervesen kiegészíti egymást: egy nagyobb létszámú EU szükségkép-
pen megnehezíti a szorosabb együttműködést. Ezen túlmenően, az Egyesült Királyság 
vezető politikusai, pártállástól függetlenül, nagyobb szerepvállalást várnak el az EU-tól 
a világ különböző térségeiben, elsősorban a tágabb Közel-Keleten. Felfogásuk szerint, 
miközben az előző évtizedek geopolitikáját az Európán belüli veszélyforrások és konf-
liktusok határozták meg, most mindezek Európán kívül találhatók a szélsőségesség, a 
gazdasági instabilitás, a környezeti ártalmak valamint a nyomukban járó klímaváltozás 
képében. Ebből a felfogásból logikusan következik a Törökország európai uniós tagságát 

14 Bővebben l. Clara Marina O’Donnell – Richard G. Whitman: „European policy under Gordon Brown: 
Perspectives on a future Prime Minister”. International Affairs, Vol. 83. No. 2. (2007). 252–273. o.
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következetesen támogató brit álláspont. Mivel a jelenlegi külpolitikai vezetés Európa 
jövőjét illetően Törökországot létfontosságúnak tartja, a híd szerepét vállalhatja közte 
és az Unió között. Az ország, először is, bizonyíthatja, hogy nincs ellentmondás a de-
mokratikus értékek és egy többségében iszlám vallású társadalom között. Másodszor, 
tranzitországként kulcsszerepet játszik Európa energiaellátásában. Harmadszor, a 
NATO déli szárnyának pillére, nélküle nem képzelhető el stabilitás olyan helyeken, 
mint például Afganisztán vagy Irak. Negyedszer – fejtette ki David Miliband –, az 
EU minden egyes bővítés után még erősebbé vált, mint amilyen korábban volt.15 Ezt az 
utóbbi tételt többen, így például Geoffrey Wheatcroft a 2004-es „nagy csoportos” bővítés 
tapasztalataival próbálták cáfolni: az Unió lakosságának egynegyedét kitevő térség az 
EU bruttó össznemzeti termékének (GDP) mindössze öt százalékát állítja elő. A kifogás 
egysíkúnak tűnik, ugyanis nem veszi figyelembe a szabad munkaerő-áramlás eredmé-
nyeként, például pontosan az Egyesült Királyság esetében, a szigetországban dolgozó, 
egymilliót is meghaladó közép- és kelet-európai munkás által előállított értéket, de a dél-
európai államok is – elsősorban Olaszország és Spanyolország – sokat profitálnak az olcsó 
kelet-európai (főleg román) munkaerőből.

Koszovó

Közvetetten ugyan a jelenlegi nyugat-balkáni helyzet összefügg az EU jövőbeli 
bővítésével, de – talán Horvátország kivételével – a térség többi államának EU-
tagsága a legjobb esetben is mindössze közép távon (10–15 év) képzelhető el. 

Napjainkban Koszovó és Szerbia jövőjének a kérdése sokkal aktuálisabb; elvileg decem-
ber 10-ig valamilyen megoldást kellene találni a problémára, mert a koszovói albánok 
azzal fenyegetőznek, hogy ellenkező esetben egyoldalúan kikiáltják a tartomány függet-
lenségét. A brit álláspont egyértelmű: az Ahtisaari-tervnek (nemzetközi ellenőrzés mellett 
gyakorlatilag függetlenség Koszovónak) nincs alternatívája. Ahogy David Miliband 
Bernard Kouchner francia külügyminiszterrel együtt jegyzett cikkében leszögezte: a 
status quo nem megoldás. Miliband és Kouchner a koszovói kérdést elsősorban bizton-
ságpolitikai oldalról közelítette meg: Európa biztonsága forog kockán, s egyben a közös 
európai kül- és biztonságpolitika szavahihetősége. (Megjegyzendő, hogy az Egyesült 
Királyság a lehetséges területeket figyelembe véve leginkább a biztonságpolitikában as-
pirálhat vezető szerepre Európában, s így érthető a különleges brit figyelem ezen a téren.) 
A brit–francia páros egyben figyelmeztette Szerbiát is: ha nem tudja megoldani a koszo-
vói kérdést, azaz ha nem enged, és Koszovót Szerbián belül akarja tartani, akkor majdani 
EU-tagságát veszélyezteti. Meg kell jegyezni, hogy a koszovói kérdés körül kialakult vita 
potenciálisan szakadással fenyegethet: egyrészt az EU-n belül, ahol több állam, így pél-
dául Spanyolország, Szlovákia és Románia tart attól, hogy az Ahtisaari-féle megoldás 
precedenst jelenthet más etnikai kisebbségek sorsának rendezésében a jövőben; másrészt 
a transzatlanti kapcsolatokban, hiszen az Egyesült Államok ugyancsak egyértelműen az 
Ahtisaari-tervet támogatja.

15 David Miliband: „Turkey is vital to Europe’s future”. The Daily Telegraph, September 5, 2007. 18. o.
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Összefoglalva, a jelek szerint az Egyesült Királyság Európa-politikáját az alábbi ele-
mek határozzák meg:

- az EU bővítésének és liberalizálásának támogatása;
- vezető szerepre törekvés Európa biztonságpolitikájában;
- az intézmények ideológiamentes, pragmatikus megközelítése;
- az EU felhasználása olyan globális kérdések megoldásában, mint a klímaváltozás 

vagy a hatékony külpolitika Oroszországgal szemben és a Közel-Keleten;
- a „változó geometria” használata az európai intézményi politikában;
- az EU szomszédjainak erősebb hozzákötése az integrációs szervezethez;
- olyan EU építése, amely harmonikus viszonyban van az Egyesült Államokkal.

az egyesülT Királyság és a „Különleges KapcsolaT”

Tony Blair egy viszonylatban elérte, hogy Margaret Thatcherrel egy lapon emleges-
se a vele nem rokonszenvező sajtó: a volt konzervatív kormányfőhöz hasonlóan 
őt is gyakran nevezték az amerikai elnök „ölebének”. Blair az előzetes várako-

zásokkal ellentétben kiváló személyes kapcsolatot alakított ki George W. Bushsal. Ezen 
túlmenően kormányzásának tíz éve alatt az Egyesült Királyság lényegében minden jelen-
tősebb nemzetközi kérdésben Washington mellé állt: a churchilli „különleges kapcsolat” 
zökkenőmentesen működött.

A Gordon Brown által követendő Amerika-politikáról szinte kizárólag feltételezésekre 
tudtak a megfigyelők hagyatkozni. Mint arról már volt szó, Brown pénzügyminisztersé-
ge alatt nem nyilvánított hivatalosan véleményt a szűken vett külpolitikai kérdésekben; 
mindössze abból lehetett következtetni álláspontjára, hogy mindvégig Blair kormányában 
maradt, és így, implicite, felelősséget vállalt az 1997–2007 közötti időszak külpolitikai 
döntéseiért is. Rendkívül fontos jelzés volt ellenben az, hogy még pénzügyminiszter-
ként teljes mellszélességgel kiállt a brit Trident nukleáris fegyverrendszer modernizálása 
mellett. A döntés ugyanis gyakorlatilag azt jelentette, hogy Nagy-Britannia a követke-
ző évtizedekben is az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben kívánja alakítani 
biztonságpolitikáját. A Trident azt is jelenti, hogy az Egyesült Királyság továbbra is kü-
lönleges hozzáférést kap a legfejlettebb amerikai technológiához és hírszerzési adatok-
hoz. Mindezt megerősítette az újdonsült miniszterelnök döntése 2007. július folyamán, 
amelynek értelmében a brit haditengerészet két új repülőgép-hordozó anyahajót kap a 
közeljövőben – s mindkettőt amerikai harci repülőkkel szerelik fel. Amit biztosan lehe-
tett tudni Amerikával kapcsolatos nézeteiről, az az volt, hogy a brit pénzügyminiszter 
az amerikai gazdasági rendszer híve. Azaz a rugalmas, kevés szabályozással terhelt, a 
kihívásokra gyors válaszokat adó gazdaságé. Ez egyben az EU gazdasági törekvéseinek 
burkolt kritikáját jelentette, és – közvetve – a még mindig aránylag erős, a veszteséges 
munkahelyekért gyakori küzdelmet folytató brit szakszervezetek hatalmának a bírálata-
ként is felfogható.

Gordon Brownnak a Downing Street 10.-be költözése utáni személyügyi döntései sem 
segítették elő az Egyesült Államokkal kapcsolatos jövendő politikájának tisztázását. Két 
alacsonyabb beosztású kormánytisztviselője olyan nyilatkozatokkal lépett a nyilvánosság 
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elé rögtön 2007. július elején, amelyek az Egyesült Államok burkolt kritikáján 
túlmentek. Már maga Lord Malloch-Brown kinevezése bizonyos konsternációt okozott 
Washingtonban.16 A tisztviselő korábban Kofi Annan mellett az ENSZ egyik főtitkár-
helyettesi posztját töltötte be, és hírhedten rossz viszonyba került az akkori amerikai 
ENSZ-nagykövettel, John Boltonnal. A lord azt követően, hogy a brit Külügyminisztérium 
egyik államtitkárának nevezték ki, egy interjúban leszögezte: az Egyesült Királyság és 
az Amerikai Egyesült Államok „nincs a csípőjénél összenőve”, és azt javasolta, hogy 
hazája olyan koalíciós politikát folytasson, amely „a normális partnereken” túlmutat. 
(Lord Malloch-Brown különben hivatalosan az afrikai, ázsiai és ENSZ-beli ügyekért 
felelős hivatalnok a Foreign and Commonwealth Office-ban.) Ugyanebben a The Daily 
Telegraphnak adott interjúban Lord Malloch-Brown „boldogan” fogadta el „az anti-
neokon” jelzőt, és – szavaival – büszkén viseli ezt a címkét. Ahogy mondta: ő volt az 
amerikai külpolitikai establishment „kedvenc multilateralista britje”.17 Nagyjából 
ugyanebben az időben a nemzetközi fejlesztésekért felelős brit miniszter, Douglas 
Alexander az Egyesült Államokban a multilateralizmus és a nemzetközi jog betartásának 
szükségességéről beszélt. A nyilatkozatot szinte egyöntetűen a Bush-adminisztráció 
politikájának bírálataként értékelte a nemzetközi sajtó.18

A brit kormány a két beosztott tisztviselő megjegyzéseit július közepén sietett 
semlegesíteni. David Miliband leszögezte, hogy „a brit nemzeti érdeket legjobban az 
Egyesült Államokkal fenntartott erős kapcsolat szolgálja”,19 A washingtoni brit nagykövet, 
Sir David Manning szükségét érezte annak, hogy személyesen beszéljen Condoleezza 
Rice külügyminiszterrel és Stephen Hadley nemzetbiztonsági tanácsadóval annak 
érdekében, hogy az amerikaiak „megfelelő összefüggésben” lássák a két nyilatkozatot.20 
A miniszterelnök maga is szükségesnek tartotta, hogy megszólaljon az ügyben. „Nagy-
Britannia egyértelmű érdeke, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk az Egyesült Államokkal, 
ez legfontosabb kétoldalú viszonyunk.” A partnerség „sokkal mélyebb gyökerekkel bír 
és sokkal tartósabb, mint amit egyszerűen a közös érdekek vagy akár a közös történelem 
diktálna”.21 Végül, természetesen, Gordon Brown látogatásának kellett eloszlatnia azt a 
gyanút a tengeren túlon, hogy az új munkáspárti kormányzat esetleg lazítani próbál a brit–
amerikai kapcsolatokon. Valójában a brit érdekek változatlanok maradtak Blair távozása 
után is, és így valószínű volt, hogy a Brown–Bush találkozó napirendje elsősorban Irak, 
Irán és Afganisztán körül forog majd, illetve az, hogy a közel-keleti és közép-ázsiai brit 

16 L. például, Nile Gardiner: „The Appointment of Mark Malloch Brown Will Strain U.S.–British 
Relations. WebMemo No. 1534”. The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/Research/
Europe/wm1534.cfm, 2007. július 2.

17 „Mark Malloch Brown: ‘Let’s not just rely on US’”, http://www.telegraph.co.uk/core/Content/
displayPrintable.jhtml?xml. (Letöltve: 2007. augusztus 2.); „Brown will not weaken US links, insists 
Miliband”. Financial Times, July 16 2007. 4. o.

18 L. például, uo. és „UK premier faces two-way pull on special relationship”. Financial Times, July 23 
2007. 2. o. Ugyanakkor többen felhívták a figyelmet, hogy ezeknek a megnyilvánulásoknak a fontos-
ságát nem szabad túlértékelni; l. például, „Bagehot: Yo, Brown!”, The Economist, July 21 2007. 36. o.

19 „Brown will not weaken US links...”, i. m.
20 „UK premier faces two-way pull...”, i. m.
21 „Andrew Grice: ‘Yo, Brown!’: PM arrives for first talks with Bush”. The Independent online, http://

news.independent.co.uk/uk/politics/article2816673.ece, 2007. július 30. (Letöltve: 2007. július 30.)
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szerepvállalás ellentételezéseként az amerikai elnök nagyobb megértést fog mutatni a britek 
által favorizált olyan globális témák iránt, mint a szegénység és a járványos betegségek 
elleni küzdelem Afrikában. Ugyanakkor Brownnak nagyon keskeny pallón kellett 
egyensúlyoznia amerikai látogatása során. A brit Munkáspárt természetes szövetségese 
az Egyesült Államokban a Demokrata Párt, bár egyértelmű, hogy a pragmatikus és 
tapasztalt brit politikusok a kétoldalú kapcsolatokban a pártpreferenciákat általában a 
háttérbe szorítják. A helyzetet azonban az a tény is bonyolította, hogy George W. Bush 
félig-meddig „béna kacsának” számított; a látogatás időpontjában nagyjából másfél éve 
maradt a Fehér Házban, és az amerikai közvélemény-kutatások szerint a demokratáknak 
jó esélyei vannak arra, hogy az elnökség mellett a törvényhozás mindkét házát 
megszerezzék 2008 novemberében.22 Ugyanakkor Brownnak is számolnia kellett saját 
belpolitikai hátterével. Tony Blairnek részben – közvetve – pontosan a rendkívül szoros 
brit–amerikai kapcsolatok miatt kellett távoznia. A Munkáspárton belül hagyományosan 
létezik egy aránylag erős Amerika-ellenesség, ám ezt a baloldalt Neil Kinnock, majd – 
még sikeresebben – Blair a háttérbe szorította az 1990-es évek első felében. Brownt az 
Alsóház munkáspárti vezetés alatt álló Külügyi Bizottsága felszólította, hogy szakítson 
a kudarcot ígérő amerikai közel-keleti politikával és nyisson Szíria és Irán irányába, sőt 
azt tanácsolták, hogy a brit kormány keressen kapcsolatokat a Hamasz és a Hezbollah 
mérsékeltebb szárnyával is.23

Miközben a Munkáspárt baloldala lazítani szeretne a brit–amerikai kapcsolatokon, 
az Egyesült Államokban a neokonzervatívoknak nevezett ideológusok közül többen, így 
Irwin Steltzer és John Bolton választás elé állítanák az Egyesült Királyságot. Szerintük 
London nem lehet közel egyszerre Brüsszelhez és Washingtonhoz. Szerintük a „különle-
ges kapcsolat” jövője kizárólag a brit félen múlik. Ha a britek az „egyre szorosabb unió” 
mellett állnak ki, akkor az szükségképpen a brit–amerikai kétoldalú kapcsolatok rovásá-
ra mehet; más szavakkal, a brit–EU és a brit–amerikai viszony nulla összegű játék, külö-
nösen akkor, ha az új EU-szerződés hatályba lép. Brit oldalról vitatják ezt a felfogást: az 
új szerződés tervezete egyáltalán nem kényszeríti az Egyesült Királyságot egzisztenciá-
lis választásra Európa és Amerika között. Sőt, az Egyesült Államok érdeke az, hogy az 
Egyesült Királyság minél jobban beágyazódjon Európába, mert a nemzetközi kapcsolatok 
terén a brit globális szemlélet – amelyet London hatékonyabban tud képviselni a tárgya-
lóasztalnál, mint attól távol – közelebb áll az amerikai felfogáshoz, mint egyes európai 

22 A kérdésről l. bővebben, Nile Gardiner: „Gordon Brown and the Future of the U.S.–U.K. Alliance. 
WebMemo No. 1529”. The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/Research/Europe/wm1529.
cfm, 2007. június 27.; Peter Beinart, a Council on Foreign Relations kutatója ugyancsak arra figyel-
meztetett, hogy Brownnak nem szabad sok „politikai tőkét” elhasználnia azáltal, hogy a hazájában 
és külföldön egyaránt népszerűtlen amerikai elnökhöz túlságosan közel kerül. L. „UK premier faces 
two-way pull...”, i. m. Hozzá kell még tenni, hogy Brownnak figyelembe kell vennie, hogy nem való-
színű, hogy egy esetleges demokrata adminisztráció éles fordulatot hajt végre az Egyesült Államok 
külpolitikájában, legyen szó akár a közel-keleti kérdésről, akár Washingtonnak a nemzetközi szerve-
zetekhez fűződő több mint tartózkodó magatartásáról. Inkább stílusbeli váltásról lehet szó, de a vélt 
és valós amerikai érdekeket ugyanolyan erőteljesen fogja védeni adott esetben egy demokrata elnök, 
mint George W. Bush. Sőt, a történelmi tapasztalatok alapján még azt is valószínűsíteni lehet, hogy 
egy demokrata kormányzat belpolitikai okokból esetleg túlkompenzál, hogy ne vádolhassák nemzet-
biztonsági kérdésekben „puhának”.

23 „Break with Bush over the Middle East, MPs warn Brown”. Daily Mail, August 13 2007. 10. o.
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(kontinentális) vezetőké. A dilemmát az euroatlantizmus jelenti: Lengyelországhoz vagy 
Dániához hasonlóan az Egyesült Királyság is szoros kapcsolatokat ápolhat az Egyesült 
Államokkal anélkül, hogy az „európai családból” kilépne.24

A Brown–Bush találkozó végül azokat a várakozásokat igazolta, amelyek némi hang-
súlyeltolódásról és a két vezető közötti személyes kapcsolatok hivatalosabbá válásáról 
szóltak. Általánosságban feltűnő volt, hogy míg George W. Bush hangsúlyozottan sorra 
vett minden olyan ügyet, amely London és Washington viszonyában számottevő, addig 
Gordon Brown elvekről is szólt; többek közt a „különleges kapcsolat” megerősítésénél 
hangsúlyozta az olyan egyetemes elvek fontosságát, mint az emberi és szabadságjogok. 
Diplomáciai nyelven ez azt jelentette, hogy a brit kormány szeretné, ha a nemzetközi nor-
mák még a terrorizmus elleni globális küzdelemben sem csorbulnának. Mindkét vezető 
egyetértett abban, hogy a szabadság és az igazságosság terjesztésével lehet a leghatéko-
nyabban felvenni a harcot a biztonsági kihívásokkal szemben. Míg azonban az amerikai 
elnök Irakot említette, mint a szélsőségesség elleni küzdelemben a legfontosabb frontot, 
Brown leszögezte: Afganisztán dönti majd el, sikeres-e a nemzetközi koalíció harca a 
nemzetközi terrorizmus ellen. A brit aggodalom több szempontból is érthető, s egy síkon 
még a brit–amerikai kapcsolatokat is érinti. Ha Afganisztánban kudarcot vall a NATO, 
akkor a szervezet komoly identitási válságba kerülhet, és végzetesen meggyengülhet. 
Ugyanakkor az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete az egyetlen olyan hivatalos fórum, 
amely az Egyesült Államokat „európai” hatalommá teszi; azaz a NATO gyengülésével 
csökkenhet az amerikai szerepvállalás Európában, márpedig a brit biztonságpolitikai 
stratégia sarokköve a szoros transzatlanti kapcsolat és az Egyesült Államok „bent” tar-
tása Európában. Brown „győzelmének” tekinthető, hogy a korábbiaknál több szó esett 
az olyan „puha” biztonsági kérdésekről, mint a klímaváltozás, a szegénység, a fertőző 
betegségek és járványok, vagy akár a világkereskedelem további liberalizációját elősegítő 
tárgyalások ún. Doha-fordulója. 

Az eltérő hangsúlyoktól eltekintve egyértelmű volt, hogy a brit és az amerikai érdekek 
és értékek rendkívül nagy fokú átfedést mutatnak egymással. Így London és Washington 
érdekei az alábbi fő területeken egybeesnek:

- Afganisztánban a nemzetközi erőknek vissza kell szorítaniuk a szélsőségeseket, 
elsősorban a Talibánt;

- mindketten érdekeltek Pakisztán stabilitásában;
- az Egyesült Királyság az amerikai haditechnológiához és hírszerzési adatokhoz való 

hozzáférés terén a világ többi országával szemben kivételezett helyzetben van;
- London és Washington egyaránt érdekelt abban, hogy a NATO hatékony biztonsági 

szervezet maradjon;
- a nukleáris fegyverzetek terén az együttműködés alapvető fontosságú, elsősorban 

az Egyesült Királyság számára;
- a britek és amerikaiak egy nyitott EU-ban érdekeltek (ezért az Egyesült Államok is 

szorgalmazza Törökország EU-tagságát);

24 Denis MacShane: „Britain does not have to choose one best friend”. Financial Times, August 17 2007. 
9. o. A cikk válasz az ugyancsak a Financial Timesban megjelent és John Bolton által írt „Britain 
cannot have two best friends” című cikkére.
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- az EU rendelkezzen olyan képességekkel, amelyek lehetővé teszik a szervezet sze-
repvállalását akár globálisan is;

- az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok egy nyitott és átlátható világgazda-
ság kialakításában érdekelt.

Nyilvánvaló, hogy ha nem is eltérő érdekekről, de egy sor kérdésben eltérő érdeklődési 
fokokról beszélhetünk a két ország esetében:

- az Egyesült Királyság jobban érdekelt az EU szomszédságpolitikájában, mint az 
Egyesült Államok;

- a britek „kiegyensúlyozottabban” közelítenek az izraeli–palesztin kérdéshez;
- London nem zárna ki közvetlen tárgyalásokat Iránnal és Szíriával;
- az EU „stratégiai partnerséget” kíván kialakítani Kínával (noha ennek tartalmát 

nem határozták meg pontosan). Ennek egyik, többé-kevésbé jelképes megnyilvá-
nulása az EU részéről az a szándék, hogy feloldja a Kína ellen még az 1989-es 
Tienanmen téri vérengzések után bevezetett fegyverszállítási embargót. Az Egyesült 
Királyság kezdetben nem ellenezte ezt a lépést, noha az Egyesült Államok élesen 
tiltakozott ellene azon az alapon, hogy az megbontja a távol-keleti erőegyensúlyt. 
Általánosságban, míg az amerikaiak többsége Kína felemelkedését „zéró összegű 
játéknak” tekinti (azaz hasonló mértékű amerikai befolyásvesztést jósolnak), ad-
dig az európaiak (köztük a britek) inkább hajlanak egy „win-win” forgatókönyv 
elfogadására;

- Irak: a britek véleménye szerint megérett a helyzet arra, hogy katonaságuk nagy 
részét kivonják;

- klímaváltozás: bár a Bush-adminisztráció elmozdult korábbi, teljes mértékben eluta-
sító álláspontjáról, a britek – a többi európaival együtt – sokkal nagyobb mértékben 
hajlanak a klímaváltozáshoz hozzájáruló emberi tevékenységek korlátozására, mint 
az amerikaiak.25

Rövid távon tehát inkább a folyamatosság lesz a jellemző. A brit ellenzék nagy része, 
azaz a Konzervatív Párt vezetői is tudják, hogy a Blair-kormány minden, a kérdésben 
elkövetett hibája ellenére az Egyesült Királyság érdeke az, hogy Irakban ne szenvedjenek 
vereséget az amerikaiak, és ehhez Londonnak minden segítséget meg kell adnia – bár ez a 
brit erők fokozatos vissza-, illetve kivonásával egyre inkább a „puha” területekre tevődik 
át. Az amerikaiak szerint „a misszió még nem zárult le”, és a problematikus területekről 
a brit erők kivonása nem segíti a nemzetközi koalíció céljainak megvalósítását. A Brown-
kormány mindenképpen azt szeretné elfogadtatni amerikai partnerével, hogy az iraki 
kérdés elsősorban politikai és diplomáciai, s ne katonai legyen. London a jelenlegi tervek 
szerint három módon kívánja az iraki brit jelenlétet megvalósítani a közeljövőben: az ún. 
ellenőrző (overwatch) formában, az iraki biztonsági erők kiképzésében, valamint a térség-
ben intervenciós képesség fenntartásában. Ugyanez a londoni álláspont Irán esetében is. 
Több mint kérdéses, hogy ha a Bush-adminisztráció (vagy utódja) katonai akcióra szánná 

25 A kérdésről l. bővebben, Robin Niblett: „Choosing between America and Europe: a new context for 
British foreign policy”. International Affairs, Vol. 83. No. 4. (2007). 627–642. o.
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el magát Irán ellen, Gordon Brown csatlakozna-e az amerikaiakhoz.26 Ebben a kérdésben 
még azt is figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Királyságban a Munkáspárt baloldalán 
és a Liberális Demokrata Párton kívül a fegyveres erőkben is aránylag erős az ellenál-
lás egy újabb (tágabb) közel-keleti katonai szerepvállalással szemben. A Brown-kormány 
már csak azért is szeretné elkerülni ennek a dilemmának a felmerülését, mert egy esetle-
ges Irán elleni amerikai katonai akció esetén dönteni kellene Európa és Amerika között. 
Bármelyik döntés súlyos károkat okozna az Egyesült Királyság stratégiai kapcsolataiban. 
Ha Európa mellett döntene Gordon Brown, azzal gyakorlatilag véget vetne annak a több 
mint fél évszázados churchilli alapelvnek, amely szerint ha Nagy-Britanniának választa-
nia kell a „tenger” és a „szárazföld” között, mindig az előbbi mellett fogja letenni a voksát. 
Ha azonban London Amerika mellett döntene, akkor a britek távolra kerülnének Európa 
„szívétől” (Tony Blair), és véglegesen az Unió peremére szorulnának. Egy ilyen forgató-
könyvre gondolva elemzők már azon gondolkoznak, megéri-e az Egyesült Királyságnak 
minden körülmények között kitartani az Egyesült Államok mellett. Amilyen mértékben 
a britek globális nagyhatalmi helyzete európai középhatalmi pozícióvá alakult át, úgy 
válhat az európai opció egyre kecsegtetőbbé London számára, ha kenyértörésre kerülne a 
sor. Ám Gordon Brown távolságtartó szemléletét, valamint a belpolitikai hátteret tekintve 
rendkívül valószínűtlen, hogy egy ilyen fordulatra a Brown-kormány alatt sor kerülhetne. 
A brit politikai erők és a közvélemény döntő részében általánosan elfogadott a tétel, amely 
szerint a brit biztonság elválaszthatatlan az Egyesült Államok globális és európai szerep-
vállalásától. Addig, amíg nem akad hiteles alternatíva London számára ezen a téren, a 
„különleges kapcsolat” kitűntetett szerepe megmarad az Egyesült Királyság számára.

Nyilvánvaló azonban, hogy nem léteznek „tisztán” kétoldalú kapcsolatok; azokat min-
dig árnyalják a felek egyéb fontos viszonyrendszerei. Az amerikai–brit kapcsolatok tár-
gyalásánál is hiba lenne figyelmen kívül hagyni az Egyesült Államok és a másik két 
nyugat-európai nagyhatalom, Franciaország és Németország viszonyát. Bizonyos szem-
pontból elmozdulás figyelhető meg az amerikai–brit–francia–német kapcsolatrendszer-
ben. A vezetők szintjén a harmonikus Bush–Blair viszony nem ismétlődik meg a Bush–
Brown kapcsolatban. Ugyanakkor a másik két európai vezető, Angela Merkel és Nicholas 
Sarkozy látványosan javította kapcsolatát George Bushsal.  Mivel Merkel és Sarkozy az 
elődeiknél keményebb álláspontot foglalnak el Oroszországgal szemben, közelebb kerül-
tek a Moszkvával kapcsolatos amerikai állásponthoz is. Ha földrajzilag még távolabbra 
tekintünk, látható, hogy a német kancellár Kínával szemben folytatott politikája is köze-
ledett Washingtonéhoz, amely – legalábbis időről időre – az emberi és polgári jogokat (az 
„értékeket”) is számon kéri a pekingi vezetéstől. Mindez nem jelenti azt, hogy a „külön-
leges kapcsolatot” az amerikai vezetés leértékelné; azt azonban igen, hogy az Egyesült 
Államok jelenleg nem szűkölködik partnerként ajánlkozó európai nagyhatalmakban, és 
így a Washington–London viszonyban az amerikaiak tárgyalási pozíciói javultak a 
britekkel szemben. A britek ugyanakkor megpróbálják védeni Washingtonnal fenn-
tartott kiváltságos kapcsolatukat. Ebből kiindulva nem túl nagy lelkesedéssel fogadták 
Nicholas Sarkozy bejelentését, hogy Franciaország bizonyos feltételekkel hajlandó lenne 

26 David Miliband hangsúlyosan arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság „száz százalékig” a diplo-
máciai megoldásra törekszik az iráni nukleáris program kérdésében, bár hozzátette, hogy ennek a 
diplomáciának „fogai kell, hogy legyenek”. CNN Late Edition, 2007. október 28.
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újra csatlakozni a NATO katonai parancsnokságához. A franciák úgy kalkulálnak, hogy 
a nagy-britanniai általános választások előtt (erre legkésőbb 2010. júniusban kerül sor) 
London nem lesz hajlandó érdemi tárgyalásokat folytatni ebben a kérdésben. 

az egyesülT Királyság és a KonTinenTális nagyhaTalmaK

Franciaország

Gordon Brown, szakítva az új brit kormányfők külföldi látogatásainak hagyo-
mányos sorrendjével, először nem Washingtonba, hanem Berlinbe és Párizsba 
utazott. Egyesek már egy új európai „triumvirátus” megszületéséről beszéltek.27 

A három új vezető – Gordon Brown, Nicolas Sarkozy és Angela Merkel – sok kérdésben 
osztja egymás álláspontját; ezek közül az egyik legfontosabb a kormányzás és általában a 
politika pragmatikus, ideológiamentes megközelítése. Együttműködésüket megkönnyíti 
az a tény is, hogy Sarkozy és Merkel a jelek szerint szakított elődeik, Jacques Chirac és 
Gerhard Schröder – legalábbis látens – Amerika-ellenességével, ugyanakkor Brown kicsit 
távolságtartóbb politikát folytat a Bush-kormányzattal szemben, mint Tony Blair. Azaz 
valamennyien egy pragmatikusabb, középutasabb pozíciót foglalnak el a mindhárom or-
szág számára meghatározó fontosságú transzatlanti relációban.

Az ideológiai alapvetések közötti átfedések azonban szükségszerűen nem terjednek 
ki minden területre. A brit–francia együttműködést megkönnyíti a két ország vezető po-
litikai elitjeinek egymáshoz nagyon közel eső felfogása Európának a világban elfoglalt 
helyéről, a nemzetközi biztonsági környezetről és arról, hogyan kellene kezelni a felme-
rülő kihívásokat. Konkrétabban: London és Párizs egyaránt egy, a világban aktív szerepet 
játszó Európát szeretne – „projektív külpolitikát” –, amely a létező „puha” hatalmi attri-
bútumok mellett rendelkezik a megfelelő „kemény” hatalmi eszközökkel is. A nagyobb 
európai országok közül lényegében csak a britek és a franciák nem éltek a „béke-osztalék” 
besöprésével; miközben például Németország jelentősen csökkentette a védelmi jellegű 
kiadásait, az Egyesült Királyság és Franciaország növelte azokat. Igaz, a mögöttes stra-
tégiai elképzelések némileg különböztek: a britek megfelelő szintű partnerek szerettek 
volna lenni az Egyesült Államok számára, miközben a franciák – legalábbis Charles de 
Gaulle óta – egy Amerikával szemben alternatívát kínáló Európa felépítésén fáradoznak. 
Mivel London és Párizs a belső biztonságot illetően is hasonló gondokkal küzd, közel áll 
az álláspontjuk abban a tekintetben, hogy a biztonsági kihívásokat preventív módon – de 
elsősorban „puha” eszközökkel – kellene kezelni. Ez közös platformra hozta a két ország 
vezetését a globális szegénység, valamint a gyenge és/vagy kudarcot vallott államok elle-
ni aktív politika kialakításában ugyanúgy, mint a klímaváltozás okainak megszüntetésé-
ben, azaz a környezetvédelem területén. Ennek megnyilvánulási formái között említhető 
többek közt az, hogy Nicholas Sarkozy és Gordon Brown első találkozásán prominens 

27 Többek közt Denis MacShane, brit munkáspárti politikus, volt Európa-ügyi miniszter. Denis 
MacShane: „Britain and France strike common stance”. International Herald Tribune, July 21–22, 
2007. 3. o.
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helyen szerepelt a szudáni (darfuri) válság kezelésének szükségessége;28 de a britek és 
a franciák (a németekkel egyetemben) az ún. EU-3-ak keretében közösen lépnek fel az 
iráni nukleáris program átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele érdekében is. Irán kérdése 
még egy szempontból érdekes és sokatmondó az EU három vezető hatalmának a nem-
zetközi biztonságról kialakított nézeteit illetően. Eddig a britek álltak a legközelebb az 
amerikai felfogáshoz, amely szerint az iráni nukleáris program visszafogásában az erő 
alkalmazását nem szabad teljes mértékben kizárni (bár nem valószínű, hogy Brown egy 
amerikai katonai csapást fegyverrel is támogatna). Most azonban Nicholas Sarkozy és 
Bernard Kouchner külügyminiszter is több ízben használta a „háború” szót Iránnal kap-
csolatban, bár mindig hangsúlyozták azt is, hogy erre a legvégső esetben kerülhetne sor. 
Mindenestre már a szóhasználat is elmozdulást jelentett a chiraci külpolitikához képest 
és közeledést az angolszász állásponthoz.29 Ugyanakkor Berlinből kizárólag pacifista han-
gok hallatszanak a kérdésben. Párizsi találkozójukon Sarkozy és Brown megállapodott 
abban, hogy terrorizmusellenes közös bizottságot alakítanak, amely évenként négyszer 
találkozna, és elsősorban hírszerzési információcserét biztosítana a két fél között.30

Miközben úgy tűnik, hogy London és Párizs a globális ügyekben a korábbiaknál 
könnyebben szót ért egymással, az EU-val kapcsolatos kérdésekben már nem ennyire 
egyszerű a helyzet. Gordon Brown alapvetően gazdasági liberális: globalizáció-párti és a 
szabad kereskedelem híve; vele ellentétben Nicholas Sarkozy gazdasági nacionalistának, a 
kulcsfontosságú nemzeti iparágak védelmezőjének és bizonyos esetekben protekcionistának 
tűnik.31 Sőt, Sarkozy nyíltan az euró értékének a gyengítésére törekszik, míg Brown (és 
Merkel) nem. Harmadrészt, a közös agrárpolitika, melynek egyik fő haszonélvezője 
Franciaország, ugyancsak két különböző oldalra sodorja a briteket és franciákat. A francia 
államfő véleménye szerint az Egyesült Királyságnak helye van „Európa szívében”. Ezt 
elsősorban úgy képzeli el, hogy a nagyobb államok – az Egyesült Királyság, Franciaország, 
Németország, Spanyolország, Olaszország és Lengyelország – vezető szerepet vállalnak az 
EU-ban. A britek elképzelése ellenben az, hogy ha szó is lehet a nézetek harmonizálásáról 
(bár sok euroszkeptikus brit állampolgárban a „harmonizálás” majdnem a „föderalizmus” 
rémét ébreszti fel), akkor a kisebb nemzeteket is be kell vonni ebbe a folyamatba. London el 
szeretné kerülni annak a látszatát, hogy a „nagy államok” – akár a Hatok, akár mindössze 
a brit–francia–német „directoire” – a többiek háta mögött döntsenek.32 Emellett, részben 

28 „Press Conference with the French President in Paris”, http://www.number-10.gov.uk/output/
Page12581.asp, 2007. július 20.

29 Ronald D. Asmus figyelemre méltónak találta, hogy Nicholas Sarkozy utalást tett arra, hajlandó 
lenne Franciaországot ismét beléptetni a NATO katonai szervezetébe. Elemzése szerint az alábbi té-
nyezők játszhatnak szerepet Párizs megújult érdeklődésében az Atlanti Szövetség iránt: az Egyesült 
Államok és Európa közötti kapcsolatokban fontos közvetítő lehet Franciaország; mind az USA, mind 
Franciaország készen áll arra, hogy a régi sérelmeket elfelejtse; az Egyesült Államoknak most egy 
másfajta Európára van szüksége, olyanra, amelyben Franciaország megkerülhetetlen kulcsszereplő; és 
végül az új kihívásokra a NATO csak akkor tud megfelelő választ adni, ha egyesíti a katonai és civil 
erőforrásait, s ebben Párizsnak jelentős szerepe lehet. The Washington Post, October 29 2007; A15.

30 Denis MacShane: i. m.
31 Meg kell jegyezni, hogy Nicholas Sarkozy a globalizmust sem utasítja el, sőt a francia munkaerő-

piac liberalizálásával és rugalmasabbá tételével a versenyképesebbnek tűnő angolszász modell felé 
közelít.

32 „A Franco–British flirtation in Paris”. Financial Times, July 23 2007. 6. o.
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a már korábban említett okok miatt a britek kétszer is meggondolják, hogy egy London–
Párizs–Berlin tengelyt, vagy akár annak látszatát támogassák. A gaullizmus nagyon is élő 
és erős szellemi áramlat Franciaországban, és noha elnökük sokkal barátságosabb húrokat 
pengetett az Egyesült Államokkal kapcsolatban, ambícióik, hogy Európát Amerika 
versenytársává tegyék, nem haltak el. Elképzelhető, hogy Sarkozy elnök közép- és kelet-
európai aktivitásának az lehet az egyik kimondatlan célja, hogy Európa – az Egyesült 
Királyságot kivéve – leginkább atlantista országait megpróbálja megnyerni a francia 
elképzeléseknek. Ha pedig a német külpolitikát vesszük szemügyre, a brit szkepszis még 
indokoltabb lehet. A schröderi külpolitika az Amerika-ellenesség és az oroszbarátság 
pilléreire épült. Ezt a irányvonalat Angela Merkel módosította, de a meghitt német–orosz 
kapcsolatoknak még mindig sok és jelentős politikai erő a híve Németországban, míg az 
Egyesült Államokkal megértőbbnek mutatkozó jobbközép pártok sem túlságosan lelkesek 
az amerikai demokrácia-terjesztés és nemzetépítés politikája iránt. A brit és a német 
biztonságpolitikai koncepciók meglehetősen távol állnak egymástól a három legfontosabb 
relációban: az Egyesült Államokhoz és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok, valamint 
a nemzetközi biztonsági kihívások kezelését illetően. Ráadásul az Egyesült Államokban 
Irak óta Franciaország és Németország nem számít megbízható partnernek, s Washington 
biztosan mindent elkövet, hogy Londont ne „csábítsa” el a tisztán európai opció.33

Törökország majdani EU-tagsága ugyancsak éket verhet a brit–francia viszonyba. A brit 
kormányok, pártállásra való tekintet nélkül, támogatják Ankara csatlakozását. Nicholas 
Sarkozy azonban nyíltan állást foglalt ellene. A kontinensen egy közvélemény-kutatás 
szerint mindössze a választópolgárok egyötöde támogatja a törökök tagságát. A többség 
Franciaországban is a csatlakozásuk ellen van: az alkotmányos szerződés leszavazásának 
egyik oka a további bővítés következményeitől való félelem volt. Sarkozy elnök ugyan-
akkor egy egyértelműen francia vezetésű Mediterrán Uniót próbál tető alá hozni; ennek 
bármilyen szintű megvalósulása még jobban elodázhatja a török EU-tagságot.

Nyilvánvaló azonban, hogy a britek és a franciák EU-val kapcsolatos politikai elkép-
zelései számos helyen érintkeznek is. Így mindketten, de elsősorban a britek, az államkö-
zi egyeztetést részesítik előnybe. Ennek megfelelően London örömmel fogadta, amikor 
Sarkozy elnök azt ajánlotta: az EU csúcstalálkozói előtt tartsanak brit–francia egyezteté-
seket a napirenden lévő kérdésekről. A két ország vezetői még egy területen találhatnak 
egymásra: Közép- és Kelet-Európában. A nyugat-európai nagyhatalmak közül leginkább 
a britek aggódnak a megélénkült orosz közép- és kelet-európai aktivitás miatt; egy újabb 
kiadású német Ostpolitik pedig olyan szorosabb német–orosz együttműködést ered-
ményezhet, amely nem áll sem London, sem Párizs (geopolitikai) érdekében. Nicholas 
Sarkozy térségbeli aktivitása a már említett, enyhén Amerika-ellenes él mellett még ezt 
a potenciális Berlin–Moszkva együttműködést is szeretné akadályozni. Annak, hogy a 
britek és a franciák még a hidegháborúban sem támogatták túlzottan nagy lelkesedéssel 
a közép- és kelet-európai országok felszabadulását a szovjet uralom alól, részben az volt 
az oka, hogy attól tartottak, a régió ismét a németek „hátsó udvarává” válik. Margaret 
Thatcher és François Mitterand 1989-ben hasonló aggodalommal fogadta a kommunizmus 

33 Ez utóbbi kérdésről hosszabb elemzést l. Nile Gardiner: „The Bush–Brown Camp David Summit: Will 
There Be a Shift in the Special Relationship? WebMemo No. 1570”. The Heritage Foundation, http://
www.heritage.org/Research/Europe/wm1570.cfm, 2007. július 27. (Letöltve: 2007. október 29.)
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közép- és kelet-európai összeomlását. Ezek az elképzelések valószínűleg nem haltak meg, 
mindössze hibernálódtak, és adott esetben új életre kelhetnek.

Németország

A brit–német kapcsolatok a brit–francia kapcsolatoknál nagyobb mértékben ágya-
zódtak be a két ország európai uniós tagságába. Együttműködésük kezdete az 
utóbbi években talán a 2005 decemberében, a brit elnökség idején elfogadott 

2007–2013-as költségvetés vitájára esik, amikor a sokáig kudarccal fenyegető folyamat 
során London és Berlin szorosabb munkakapcsolatot alakított ki. Ám a vita lezárásának 
egyik kompromisszumos megoldása az volt, hogy bizonyos kérdéseket aránylag rövid 
időn belül újra kell tárgyalni. Ezek közül a legérzékenyebb a közös agrárpolitika (CAP), 
amelyet 2008-ban kell felülvizsgálni. Gordon Brown közismerten a CAP egyik legkövet-
kezetesebb bírálója. Igaz, a kérdés közvetlenül inkább a brit–francia viszonyt érintheti, 
hiszen a francia farmerek húzzák talán a legtöbb hasznot a közös agrárpolitikából, de 
közvetetten Németország is érintett, hiszen a CAP emészti fel az EU költségvetésének 
közel a felét, és Berlin a legnagyobb nettó befizető a szervezetben. A németek egyrészt nagyobb 
beleszólást szeretnének a befizetett összegek felhasználását illetően, másrészt – s ez a brit–né-
met kétoldalú kapcsolatokat megterhelheti – kifogásolják az 1984-es EK csúcstalálkozón 
még Margaret Thatcher által elért, nagy mértékben a briteknek kedvező visszatérítési 
mechanizmust.

A britek és németek az EU belső piacával kapcsolatos viták során közvetlenül is 
egymással szembe kerülhetnek. Brown miniszterelnök további liberalizációt sürget az 
energia és a pénzügyi szolgáltatások terén, ám Merkel kancellár valószínűleg minden 
erejével védeni fogja a német energiaszolgáltató óriások (E.ON Ruhrgas, RWE stb.) 
monopólium-közeli pozícióit. Törökország ügyében ugyancsak ellentét tapasztalható 
a jelenlegi brit és német kormány között. Miközben a Brown–Miliband páros teljes 
mellszélességgel kiáll Törökország EU-tagsága mellett, a német jobbközép politikai 
erők, elsősorban a CSU, inkább egy „privilegizált partnerségi” kapcsolatról beszél; a 
brit–francia–német hatalmi háromszögben ebben a kérdésben a britek egyedül állnak. 
Külön kell szólni az energia problémájáról. A britek egységes európai energiapolitikát, 
az energiaforrások és elosztó rendszerek diverzifikációját sürgetik, azzal a sokszor ki-
mondott stratégiai céllal, hogy Európa lazítson az egyre aggasztóbb méretű orosz ener-
giafüggésen. Gerhard Schröder egyértelműen a kétoldalú német–orosz kapcsolatokat 
részesítette előnyben ezen a téren, és annak ellenére, hogy Angela Merkel karaktere-
sebb külpolitikát folytat Oroszországgal szemben, a jelek szerint nehezen érvényesíti 
elképzeléseit a nagy energiaipari vállalatok és a koalíciós partner, az SPD ellenében. 
Az utóbbi pártból került ki a külügyminiszter, Frank-Walter Steinmeier, aki a schröderi 
Oroszország-politika folytatásában elkötelezettnek látszik. Sőt, Franz Müntefering tá-
vozásával az esetleg kancellári ambíciókat melengető Steinmeier lett a német kormány 
alkancellárja is, s már ebben az új minőségében bírálta Angela Merkel Oroszország- és 
Kína-politikáját. 
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Úgy tűnik, a brit–német egyetértés kevesebb területen létezik, mint a brit–francia. 
Ezek között találjuk a kereskedelem liberalizációját, és nagyjából hasonló pozíciókat fog-
lal el a két fél a Doha-forduló problémáival kapcsolatban is. London külpolitikájának 
egyik sarkalatos pontja a környezetvédelem, és ebben partnerre lelt Berlinben. A brit 
külpolitika egy másik aktív területe, Afrika előrébb került a német prioritások listáján is, 
amit az is jelez, hogy a fekete földrész felkerült a heiligendammi EU-csúcs napirendjé-
re.34 Gordon Brown és Angela Merkel londoni megbeszéléseik után azt is bejelentették, 
hogy az Egyesült Királyság és Németország közös globális egészségügyi programot indít, 
amely az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaihoz (Millenium Development Goals) csat-
lakozik, s melynek fő célja a gyermekhalandóság csökkentése és az AIDS-hez hasonló 
fertőző betegségek visszaszorítása.35

A brit és német álláspont az ún. nagypolitikai kérdésekben meglehetősen távol áll egy-
mástól. Az EU jövőjével kapcsolatban a németek a szorosabb együttműködést, az elmélyí-
tést szorgalmazzák, míg a britek inkább bővítéspártiak. A nemzetközi biztonsági helyzet 
akut problémáit Berlin szinte kizárólag „puha” eszközökkel szeretné megoldani; London 
sokkal hamarabb nyúlna a „kemény” eszközökhöz, ha a helyzet úgy kívánja. Az Egyesült 
Államokhoz fűződő kétoldalú kapcsolatokat illetően az Egyesült Királyság nyilvánvalóan 
sokkal közelebb áll az amerikaiakhoz biztonsági, gazdasági, államszervezési és társada-
lompolitikai téren, mint Németország. Ellenkező előjellel igaz ez a brit–orosz és a német–
orosz viszonyra: a britek sokkal kritikusabbak Moszkva kül- és belpolitikai lépéseivel 
kapcsolatban. A németek gazdasági és geopolitikai érdekei több „megértést” kívánnak 
Oroszország kül- és biztonságpolitikai, illetve külgazdasági törekvéseivel szemben. 

Oroszország

A brit–orosz kapcsolatok hőfoka meglehetősen alacsony, és a közeljövőben nem is 
várható változás ezen a téren, mert a jelek szerint a kiváltó okok továbbra is 
megmaradnak. A kétoldalú kapcsolatok annak ellenére fagyosak, hogy mind-

két ország számára potenciálisan stratégiailag fontos lenne a kiegyensúlyozott bilaterális 
viszony. Tony Blair törekedett arra, hogy megnyerje Vlagyimir Putyin rokonszenvét és 
együttműködési készségét, ám miniszterelnöksége utolsó időszakában mindez egyre na-
gyobb nehézségekbe ütközött. A két ország között kirobbant konfliktusok többnyire az 
eltérő kulturális és politikai háttérre vezethetők vissza.

A legnagyobb figyelmet felkeltő ügy a Litvinyenko-gyilkosság volt. London álláspont-
ja szerint a brit fővárosban egy brit állampolgárt gyilkoltak meg, olyan sugárzó anyaggal, 
amely az ügyet nemzetbiztonsági kérdéssé tette. A britek szerint a vádlottat az ő bírósá-
guk elé kellene állítani, míg Moszkva hivatalosan azzal érvel, hogy az orosz alkotmány 

34 A kérdésről l. bővebben, Simon Green – William Paterson: „After Tony – British–German Relations 
Under Gordon Brown”. AICGS (American Institute for Contemporary German Studies), http://www.
aicgs.org/analysis/c/greenpat052507.aspx.

35 „Press Conference with Angela Merkel”. http://www.number-10.gov.uk/output/Page12905.asp, 2007. 
augusztus 22.
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szerint bűntettel vádolt orosz állampolgárt nem lehet kiadni idegen országnak. Nem hiva-
talosan Andrej Lugovoj azért maradhat Oroszországban, mert a moszkvai hatóságok úgy 
vélik: a per politikailag motivált, és a britek célja Oroszország presztízsének lejáratása. 
Lugovoj az orosz televíziónak adott nyilatkozatában a brit elhárításra, az MI6-re hárította 
a felelősséget. (A legutóbbi verzió szerint Litvinyenko az MI6 ügynöke volt.36) Az oro-
szok egyben egy „szemet szemért, fogat fogért” politikát is játszanak: Moszkva Borisz 
Berezovszkij orosz oligarcha és Zakajev csecsen vezér kiadását követelik, akiket viszont 
London arra hivatkozva nem hajlandó kiadni, hogy az érintettek politikai menedékjogot 
kértek. Ebben az esetben az oroszok vélik úgy, hogy a kiadatási kérelem megtagadása 
politikai indíttatású, hiszen Berezovszkij nyíltan Putyin elnök megbuktatására hívott fel, 
azaz közvetve az orosz belpolitikai stabilitás megbontására törekedett. A Litvinyenko-
ügy előtt és után állítólagos hírszerzők kölcsönös kiutasítására került sor – legutóbb 2007. 
július közepén utasítottak ki négy diplomáciai státuszban lévő oroszt Londonból.37 Az 
orosz hatóságok a kultúra terén is visszaütöttek: visszatérően zaklatják a British Council 
oroszországi munkatársait, és a BBC orosz nyelvű programjának sugárzását már másod-
szor vették le az FM-rádióról.

A Litvinyenko-ügy hosszabb távú hatásai egyértelműen károsak a kétoldalú kapcso-
latokra. Sok britben megerősítette azt a véleményt, hogy Oroszország nem sokban kü-
lönbözik a volt Szovjetuniótól: a politikai módszerek lényegében ugyanazok, csak most 
nem a kommunizmus örve alatt folytatja az orosz vezető elit a represszív bel- és expanzív 
külpolitikát, hanem a Realpolitik kíméletlen elveit érvényesítik a Kreml mai urai. Az 
oroszok többsége pedig azt a következtetést vonta le az ügyből, hogy a Nyugat továbbra 
sem tekinti partnernek Oroszországot, megpróbálja a saját normarendszerét ráerőltetni 
az országra, és kettős mércével mér. Ezeket a percepciókat erősíti a média, különösen a 
brit bulvársajtó. Mindkét ország a szuverenitását védi, melynek elvesztése vagy elvesz-
tésének látszata súlyos következményekkel járhat nagyhatalmak számára is. Az Egyesült 
Királyságban a független igazságszolgáltatási rendszert kérdőjelezi meg gyakorlatilag az 
orosz magatartás; míg Oroszország esetében a gyengeség jele lenne egy másodrendű poli-
tikai gyilkossággal vádolt személyt kiadni a briteknek akkor, amikor London nem hajlan-
dó ugyanezt tenni egy olyan emberrel (Borisz Berezovszkijjal), aki „forradalmat” kíván 
előkészíteni Oroszországban.38

A fentiek elsősorban a presztízs és a kulturális ügyek területére tartoznak. A kérdés az, 
hogy a nagypolitikai kérdésekben hol állnak a brit–orosz kétoldalú kapcsolatok. A legál-
talánosabb szinten egyértelmű az érdekazonosság: azaz a nemzetközi élet stabilitása, a 
mindkét országot potenciálisan és egyaránt fenyegető kihívások közös kezelése, kezdve 
a klímaváltozástól a nemzetközi terrorizmuson át a járványszerű betegségek visszaszo-
rításáig. London és Moszkva ezekben a kérdésekben multilaterális alapon érintkezik: az 

36 L. a Magyar Nemzet sajtószemléjét a Daily Mailre hivatkozva. 2007. október 29. 9. o.
37 Ezeknek az ügyeknek a hátteréről részletesebben l. többek közt „The big freeze”. The Economist, July 

21 2007. 31–32. o.
38 A brit–orosz kapcsolatoknak egy hosszabb elemzésére l. Andrew Monagham, ed.: The UK & Russia – 

A Troubled Relationship, Part I. Defence Academy of the United Kingdom. Conflict Studies Research 
Centre. Russian Series. 07/17. http://www.defac.ac.uk/colleges/csrc/document-listings/russian/07(17)
AM.pdf, 2007. május.
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ENSZ, a G8, az Európa Tanács, az EBESZ, az EU–Oroszország fórum és a NATO–
Oroszország Tanács az illetékes fórumok. Ameddig Tony Blair volt a brit miniszterelnök, 
Vlagyimir Putyin a vele kialakított jó kapcsolatot arra is megpróbálta felhasználni, hogy 
Blair egyfajta kapocsként szolgáljon az amerikai–orosz viszonyban. (Érdekességként 
meg lehet említeni, hogy Mihail Gorbacsov hasonló elképzeléseket dédelgetett Margaret 
Thatcherrel kapcsolatban.)

A regionális politika szintjén azonban szinte minden esetben egymással ellentétes 
oldalon találjuk Londont és Moszkvát. Ennek az egyik, s talán a legfontosabb oka az 
Egyesült Királyság és Oroszország viszonya az Egyesült Államokhoz, illetve jövőké-
pük. Miközben a britek amerikai vezetéssel képzelik el az új világrendet, a jelek szerint 
az oroszok a Realpolitik eszköztárából az ellensúlyozást alkalmazzák az amerikaiakkal 
szemben, és minden lehetséges fórumon kiállnak a hatalmi pluralizmus mellett. Amíg a 
britek stratégiai érdekeiknek megfelelően, az iraki háborútól kezdve a koszovói interven-
cióig lényegében minden területen szorosan együttműködnek az amerikaiakkal, addig 
az oroszok tervszerűen keresik a kapcsolatokat a Washingtonnal szembenálló erőkkel: 
Kínától Iránon és Szírián át Venezueláig. Ebből törvényszerűen következik, hogy London 
és Moszkva szemben áll egymással az iraki helyzet megítélésében és kezelésében, a ko-
szovói rendezés ügyében, az orosz energia politikai fegyverként történő alkalmazásában, 
s London nem nézi jó szemmel az EU és az atlanti közösség megosztására irányuló orosz 
kísérleteket sem. A Brown-kormány azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az orosz kor-
mány az amerikai rakétavédelmi rendszerek telepítésének ügyét összekapcsolta a közepes 
hatótávolságú nukleáris rakétákról (INF) és az európai hagyományos fegyverekről szóló 
szerződés kérdésével; az utóbbi kettőt a Kreml fel akarja mondani.39

Brown kormánya egy másik területen is kellemetlen partner lehet Oroszország számá-
ra: az emberi jogok, a demokrácia és a jog uralma kérdésében. Nyugati megítélés szerint 
Oroszország Vlagyimir Putyin elnöksége alatt eltávolodott a demokratikus normáktól. 
A brit Külügyminisztérium a parlamentnek készített jelentésében csupán az emberi jo-
gokról szóló legutóbbi (2006. október 12-i) éves jelentésének (Annual Report on Human 
Rights) időpontjától kezdve az alábbi negatív jelenségeket regisztrálta Oroszországban:

- Anna Politkovszkaja meggyilkolása 2006 októberében;
- egy 2006. novemberi ENSZ-jelentés arról, hogy a hatóságok számos esetben alkal-

maztak kínzást;
- az orosz nem kormányzati szervek (NGO-k) sokszor hatósági zaklatásnak vannak 

kitéve;
- egyes politikai pártok nem vehettek részt a helyi választásokon;
- politikai tűntetők elleni túlzott szigorúságú rendőrségi fellépés, illetve egyesek rész-

vételének megakadályozása ilyen jellegű megmozdulásokon.40

39 Erről és a többi vitás kérdésről bővebben l. „Written evidence submitted by the Foreign and 
Commomwealth Office. UK–Russia relations: Overview”. The United Kingdom Parliament, http://
www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmfaff/memo/495/ucm402.htm. (Letöltve: 
2007. augusztus 30.) Putyin orosz elnök közvetlenül a Duma-választások előtt írta alá a CFE-szerződés 
felfüggesztéséről szóló dokumentumot.

40 Uo.
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A Tony Blairnél ideológiailag erősebben elkötelezett Gordon Brown valószínűleg 
nagyobb figyelmet szentel ezeknek a kérdéseknek, s ezen a területen is bizonyos kon-
vergencia tapasztalható Angela Merkel, Gordon Brown és Nicholas Sarkozy politikájá-
ban. A három nyugat-európai vezető hatalom kormány-, illetve államfőinek a magatartása 
azért is érdekes, mert elődeik, Gerhard Schröder, Tony Blair és Jacques Chirac gazdasági 
(például a német–orosz kétoldalú kapcsolatok erősítése) és stratégiai (például egy francia 
vezetésű, Amerikával szemben erős Európa létrehozása) megfontolásokból hajlandók vol-
tak szemet hunyni az orosz elnök autokratikus belpolitikája fölött. A nyugat-európai trió 
adott esetben egy amerikai partnerrel is kiegészülhet: a potenciális elnökjelöltek közül 
többen is, így Hillary Clinton vagy John McCain, jóval kritikusabbak az orosz belpoliti-
kai fejleményekkel kapcsolatban, mint George W. Bush. A demokrata elnökök időnként 
nagyobb hangsúlyt fektetnek az emberi jogok kérdésére – Jimmy Carter elnöksége jó 
példa erre –, mint a realista külpolitikai hagyományokhoz közelebb álló republikánu-
sok; azaz egy demokrata elnök esetében az emberi jogok helyzete Oroszországban előke-
lőbb helyet foglalhat el az amerikai–orosz kétoldalú kapcsolatok napirendjén, mint most. 
Természetesen, a stratégiai érdekek felülírhatják a várakozásokat.

az egyesülT Királyság és a TágaBB Közel-KeleT

Az izraeli–palesztin kérdés

Londonnak az izraeli–palesztin kérdésben elfoglalt álláspontja hivatalosan nem vál-
tozik attól, hogy a volt kormányfő, Tony Blair kapott megbízást az ún. „kvartett” 
(EU, ENSZ, Egyesült Államok és Oroszország) további tevékenységének koordi-

nálására. Gordon Brown maga is hitet tett a „négyes” által korábban elfogadott alapelvek 
mellett. A Brown-kormány olyan megoldást támogat, amelynek végső célja egy Izraeltől 
független, önálló Palesztina létrehozása. A végső célt kizárólag úgy lehet elérni, ha a 
politikai tárgyalásokkal egyidejűleg a biztonsági és gazdasági kérdéseket is megoldják 
az érdekelt felek. Még pontosabban: Izrael biztonsági aggályait és a palesztinok gazda-
ságának fejlesztését egyszerre kell kezelni. A többi nyugati kormányhoz hasonlóan (és 
ellentétben Oroszországgal) a brit sem hajlandó addig tárgyalni a Hamasszal, ameddig 
a palesztin szervezet el nem ismeri Izrael jogát a létezésre. Tony Blair feladatát, s ezzel 
közvetve a Brown-kormány közel-keleti pozícióit is gyengíti Blair – sokak szemében túl-
ságosan erős – kötődése a térségben rendkívül népszerűtlen George W. Bush-hoz, illetve 
adminisztrációjához. Az amerikai közel-keleti politikától való óvatos eltávolodást jelent-
het az új közel-keleti brit megbízottnak, Michael Williamsnek a kijelentése, amely szerint 
Nagy-Britanniának aktívabb szerepet kellene játszania Szíria és Irán irányában.41 A két 
állammal, melyek kulcsszerepet töltenek be a tágabb közel-keleti hatalmi viszonyokban, 
egyes amerikai politikai erők is párbeszédet sürgetnek (például a 2006. decemberben 
nyilvánosságra hozott ún. Baker–Hamilton jelentés szerzői), de eddig a Fehér Ház elzár-
kózott a gondolat elől.

41 „Downing Street Press Conference”, http://www.number10.gov.uk/output/Page13043.asp, 2007. szep-
tember 4. (Letöltve: 2007. szeptember 6.)
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Irak és Afganisztán

Tony Blair drasztikus népszerűségvesztését nagy, talán döntő mértékben az iraki 
fegyveres beavatkozás és annak körülményei idézték elő. A Szaddám Husszein 
rezsimje elleni fellépést és az azt követő katonai szerepvállalást a kabinet egyik 

tagjaként Gordon Brown is támogatta, de nyilvánosan tartózkodott attól, hogy pénzügy-
miniszterként véleményt formáljon az iraki helyzetről. 

Amikor Brown 2007. június végén átvette a kormányzást, az iraki brit katonai je-
lenlét már jelentős mértékben csökkent. A csapatok létszámának csökkentésén túl 
a katonai misszió is megváltozott: egyre inkább mindössze valamiféle „felügyeleti” 
(overwatch) szerepet vett át a brit katonai kontingens, amelyet fokozatosan kivontak 
Bászrából, és a várostól nem messze fekvő légi bázison helyeztek el. Brown bizonyos 
szempontból nem kerülte el elődje sorsát: neki is jelentős belpolitikai károkat oko-
zott az iraki helyzet. A Konzervatív Párt blackpooli konferenciájának idejére időzítve 
Irakba utazott, és ott újabb csapatkivonásokat jelentett be. Az egyértelműen belpolitikai 
indíttatású bejelentést még jobban aláásta az a tény, hogy a felsorolt csapatok egy része 
már otthon volt. Ez a rosszul időzített látogatás megrendítette Gordon Brown presztízsét, 
hiszen azzal a kimondatlan üzenettel váltotta Blairt, hogy ő, elődjétől eltérően, nem fog 
olcsó politikai fogásokat alkalmazni a népszerűsége érdekében, és a látványpolitizálást az 
érdemi munka fogja felváltani.

Ennél lényegesebb azonban a britek iraki csapatcsökkentése mögött rejlő stratégia. 
Gordon Brown előtt az a dilemma áll, hogy az amerikai szövetséges iránti lojalitás 
demonstrálása mellett valamilyen módon véget tudjon vetni az egyre népszerűtlenebb 
iraki katonai szerepvállalásnak is. A brit egységek kivonásának időzítése ugyanis egy-
beesett az amerikai csapatnöveléssel (surge), és az amerikai keményvonalasok közül 
többen is kifogásolták, hogy London akkor csökkenti a jelenlétét, amikor esély nyí-
lik a romló biztonsági helyzet javítására Irakban. A Camp Davidbe látogató Brownt 
George W. Bushnak sem sikerült meggyőznie; amíg az amerikai elnök hangsúlyosan 
szólt Irakról, addig a brit miniszterelnök Afganisztánt emelte ki mint a terrorizmus 
elleni küzdelem fő frontját. Brown így próbálja a dilemmát megoldani: az iraki kivonu-
lással egy időben növeli az afganisztáni brit katonai jelenlétet; azaz, a terrorizmus elle-
ni küzdelemben London továbbra is nagy erőkkel vesz részt. Afganisztánnak London 
szempontjából még két előnye van: a nemzetközi csapatok itt az ENSZ felhatalma-
zásával tartózkodnak, továbbá a NATO adja a fő erőket, így a britek nagy pouvoirra 
tehetnek szert a szervezeten belül is. A jelek szerint a Brown-kormány úgy véli, hogy 
az afganisztáni háború (könnyebben) megnyerhető, ellentétben az irakival – bár ebben 
a szakértők egy része kételkedik. De az afganisztáni helyzet azért is kritikus, mert a 
szomszédos Pakisztán biztonsági helyzete jelentős mértékben függ attól, mi történik 
Afganisztánban – és a pakisztáni központi hatalom összeomlása komoly csapást jelen-
tene a terrorizmus elleni globális küzdelemre és a közép-ázsiai biztonsági helyzetre 
egyaránt. A Talibán afganisztáni sikere egyfajta „dominó-hatással” járhatna az egész 
térségre nézve. Végül, Afganisztánban nagyobb az esély arra, hogy a hadsereg és a civil 
hatóságok szorosabban együttműködjenek; a kettő párhuzamos működését az ENSZ már 
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régóta ellenzi, s a Brown-kormányban helyet kapott Lord Malloch-Brown – aki többek 
közt az ázsiai ügyekért felelős a Külügyminisztériumban – ugyancsak ilyen megoldást 
támogat.42

Ám az iraki kivonulás sem befejezett dolog. Gordon Brown a Liberális Demokrata 
Párt akkori vezetőjével, Sir Menzies Campbell-lel folytatott nyílt levélváltásában is leszö-
gezte, hogy az Egyesült Királyságnak jelentős kötelezettségei vannak Irakban. Egyrészt 
az iraki kormány meghívására tartózkodnak a brit katonai erők az országban. Másrészt a 
cél, hogy az iraki biztonsági erők képesek legyenek az ország déli részét (a brit felelősség 
alá tartozó területet) ellenőrizni, még nem valósult meg. Harmadrészt, előre meghatározott 
kivonulási menetrend taktikailag és stratégiailag is hibás lenne, mert – többek közt – alá-
ásná a brit haderő morálját és az Egyesült Királyság nemzetközi presztízsét.43

A legutóbbi autentikus brit álláspontot Irak kérdésében David Miliband fejtette ki. 
A külügyminiszter leszögezte: az Egyesült Királyság csak akkor vonul ki, amikor az 
iraki biztonsági erők készen állnak a brit csapatok feladatainak átvételére. Ám ebben az 
esetben is London elegendő erőt fog a térségben tartani a „felügyeleti” feladatokra, az 
iraki erők további kiképzésére, valamint adott esetben egy intervenció végrehajtására.44 
A kézenfekvő helyszín mindezen feladatok elvégzésére feltehetően Kuvait lesz.

Irán

A Brown-kormány Irán nukleáris programjával kapcsolatban elfoglalt álláspontja 
retorikailag közel áll a Bush-kormányéhoz. Gordon Brown és David Miliband 
ismételten kijelentették: az iráni nukleáris program a jelenlegi formájában az 

Egyesült Királyság számára elfogadhatatlan. Iránnak joga van a biztonságra, mint min-
den országnak, s a Nyugat többször jelezte, hogy legitim biztonsági érdekeit figyelembe 
veszi, beleértve a nukleáris energia békés célú felhasználását (amelyre különben Irán a 
nemzetközi jog szerint is jogosult). London azonban nem kívánja eltűrni, hogy Irán a 
térségben található többi ország biztonságát aláaknázza – itt többek között Izrael biz-
tonságára gondolnak a brit fővárosban. Ennek megfelelően a hivatalos álláspont az iráni 
nukleáris program átláthatóságát szorgalmazta, illetve ennek kikényszerítésére nemzet-
közileg jóváhagyott gazdasági szankciókat. A konfliktus békés megoldására az Egyesült 
Királyság Franciaországgal, Németországgal karöltve, Oroszországgal, Kínával és az 
Egyesült Államokkal időnként együttműködve (E3+3), közvetlen tárgyalásokat folytatott 
az iráni vezetéssel, áthidalva az Egyesült Államok és Irán között fennálló szakadékot. Az 
ún. kettős megközelítés (dual track) jegyében az E3+3-ak szinte mindent felajánlottak 
Iránnak, ami egy modern, békés célú nukleáris energiaiparhoz szükséges, továbbá poli-
tikai és gazdasági ösztönzőket is. Másrészt viszont az Egyesült Királyság és az Egyesült 

42 Patrick Wintour: „Afghanistan becomes main focus for UK”. Guardian Unlimited, http://politics.
guardian.co.uk/iraq/story/0,,2143912,00.html. (Letöltve: 2007. augusztus 30.)

43 „The Brown–Campbell Letters”, http://commentisfree.guardian.co.uk/open_thread/2007/08/the_brown-
campbell_letters.html, 2007. augusztus 28. (Letöltve: 2007. augusztus 30.)

44 David Miliband interjúja a CNN Late Edition című műsorában, 2007. október 28-án.
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Államok az ENSZ BT-ben megpróbál minél szigorúbb határozatot hozatni Iránnal szem-
ben (eddig az 1737. és az 1747. számú határozatok ilyenek).45 Az Irán elleni szankciókhoz 
az európaiak jelentős módon hozzá tudnának járulni, hiszen az ázsiai ország külkereske-
delmének egyharmada az EU országaival bonyolódik. Igaz, ha az EU csökkenteni kívánja 
az egyre inkább egyoldalúvá váló energiafüggőségét Oroszországtól, akkor alternatív 
energiaforrások után kell néznie, s a Nabucco gázvezeték is csak abban az esetben jelen-
tene részleges megoldást, ha iráni gáz is kerülne bele. Ebből egyértelműen következik, 
hogy az Irán elleni európai szankcióknak is megvannak a maguk reálpolitikai határai.

Irán számára mind az Egyesült Királyság, mind Franciaország részéről baljós el-
mozdulás történt Tony Blair és Jacques Chirac vezetése óta. Egyrészt, amíg Jack Straw, 
Miliband egyik elődje a Foreign and Commonwealth Office élén, két évvel ezelőtt „el-
képzelhetetlennek” tartotta az ország elleni katonai akciót, addig a jelenlegi brit külügy-
miniszter nem hajlandó ezt a kifejezést használni Iránnal kapcsolatos megnyilatkozásai-
ban. A Brown-kabinet következetesen kiáll a – névleg az iráni nukleáris fenyegetés ellen 
létrehozandó és részben Európába telepítendő – amerikai rakétavédelmi rendszer mellett 
is. A brit miniszterelnök 2007. november 12-én elmondott beszédében a korábbiaknál is 
keményebb szankciók elfogadása mellett szállt síkra. Ha Irán nem enged a nemzetközi 
nyomásnak, akkor az ország olaj, gáz és pénzügyi szektorai ellen további szigorításokat 
helyezett Brown kilátásba.46 Másrészt Bernard Kouchner francia külügyminiszter a há-
borút sem zárta ki a lehetséges megoldások közül, bár hozzátette, hogy egy ilyen lépésre 
kizárólag legvégső esetben kerülhet sor. Iránnak tehát egyre nagyobb nemzetközi nyo-
mással kell szembenéznie, bár az európai „hármak” harmadik tagja, Németország, nem is 
szólva Oroszországról és Kínáról, jelenleg kizár minden katonai megoldást. Oroszország 
az ellensúlyozás szellemében diplomáciai támogatást nyújt ugyan Teheránnak, de egy 
ilyen stratégiának is megvannak a maga határai, s Moszkvának sem lehet érdeke, hogy 
déli határai mentén egy olyan újabb nukleáris hatalom szülessen, amely nem biztos, hogy 
mindig előre kiszámítható módon viselkedik. Sőt, Irán nukleáris programja fegyverkezési 
versenyt indíthat el a Közel-Keleten, és a nyugati stratégák rémálmaiban már egy szun-
nita vezetésű és nukleáris fegyverrel rendelkező Szaúd-Arábia is felrémlett. A legújabb 
elképzelés szerint a muszlim országokat ellenőrzött módon, egyetlen forrásból látnák el 
dúsított uránnal, amely elejét venné annak, hogy bárki katonai célokra próbálja felhasz-
nálni a nukleáris fűtőanyagot. Gordon Brown korábban többször említett beszédében egy 
„nukleáris fűtőanyag bank” ötletét is felvetette, amely a jelenleg nukleáris energiával nem 
rendelkező államok számára nyújtana segítséget. A jelek szerint a nukleáris energia előál-
lításának és felhasználásának „nemzetközösítése” egyre inkább az előtérbe kerül mint a 
nukleáris proliferáció korlátok és ellenőrzés alatt tartásának egyik lehetséges megoldása.  
Az ötlet nem teljesen új: a második világháborút követően az Egyesült Államokban ki-
dolgozott ún. Baruch-terv hasonló elveket tartalmazott, de akkor a kezdődő hidegháborús 
körülmények között az elképzelés hamarosan lekerült a napirendről.

45 Vesd össze David Milibandnek az AVAAZ kérdéseire adott válaszaival. http://avaaz.org/blog/en/w/
paulhilder/2007/10/miliband_answers_20_questions_from_avaaz.php. (Letöltve: 2007. november 1.)

46 George Parker: „Brown threatens tighter sanctions over nuclear row”. Financial Times, November 13 
2007. 6. o.
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FüggeléK*

Lord Mayor’s Banquet Speech
12 November 2007
Gordon Brown spoke at length on Britain’s foreign policy priorities in his first address as 
PM at the Lord Mayor’s Banquet.

PM outlines foreign policy priorities

Read the speech

Tonight, I want to speak about Britain’s unique place in the new world. And 
where, as a result, our responsibilities lie; how our national interest can be 
best advanced; and what we can achieve by working together internationally 
and by contributing to building the strongest and broadest sense of common 
purpose.

The new context

In the 1820s the then Foreign Secretary George Canning said that he had ’called the new 
world into existence to redress the balance of the old’. The order of the nineteenth century 
saw European empires spanning the globe. After World War Two a new international 
order was defined by the high stakes of the superpower nuclear stand off. Both these world 
orders shaped by political weight and military power.

In 1989 the old world order dominated by the Cold War came to an end. But how 
quickly events have disproved those who celebrated the end of the Cold War as ’the end of 
history’. From Bosnia to Darfur, Rwanda to Afghanistan we have seen a level of disorder 
and uncertainty that no-one predicted. And no one foresaw the scale of the dramatic and 
seismic shifts in economy, culture and communications that are now truly global.

Our international institutions built for just 50 sheltered economies in what became 
a bipolar world are not fit for purpose in an interdependent world of 200 states where 
global flows of commerce, people and ideas defy borders. With such transformative 
change comes a clear obligation, but also a great opportunity, to write a new chapter – 
to set down for a new era a better 21st century way of delivering peace and prosperity. 
Of course the first duty of Government – our abiding obligation – is and will always 
be the safety of the British people, the protection of the British national interest. And 
let me affirm our commitment that we will always be vigilant and resolute, never leave 
ourselves vulnerable, but will at all times support and strengthen our armed forces, our 
defences and our security. Yet the timeless values that underpin our policies at home – 
our belief in the liberty of all, in security and justice for all, in economic opportunity and 
environmental protection shared by all – are also ideals that I believe that it is in our 
national interest to promote abroad. But we do so in a changing world where six new 
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global forces unique to our generation are demonstrating our growing interdependence 
and pressing the international community to discover common purpose.

First, few expected when the adamantine certainties of the Cold War came to an 
end, we would have to address the constantly changing uncertainties of violence and 
instability from failed states and rogue states. The spread of terrorism has destroyed 
the old assumption that states alone could access destructive weapons. As dramatic in 
a different way is a third force for change: global flows of capital and global sourcing of 
goods and services have brought the biggest shift of economic power since the industrial 
revolution – the rapid emergence of India and China as global powers with legitimate 
global aspirations. The new frontier is that there is no frontier. 

The unprecedented impact of climate change transforms the very purpose of 
government. Once quality of life meant the pursuit of two objectives: economic growth 
and social cohesion. Now there is a trinity of aims:prosperity, fairness and environmental 
care. And as energy supplies are under pressure there is a new global competition for 
natural resources. New global forces at work – from pandemics to worldwide migra-         
tion – make the task of overcoming the great social evils of hunger, illiteracy, disease, 
squalor and poverty even more challenging. And if, as Tom Friedman has written, the 
defining image of the 20th centurywas a wall representing division, the defining image 
of the 21st is a web championing connections – a world where we can rightly now talk 
not just of the wealth of nations but the wealth of networks. The web cannot be controlled 
in the end by any single force or any single leader. And what happens within it cannot be 
predicted from day to day.

George Orwell was not quite right: the technology revolution he foresaw is not a 
controlling force enslaving people, but for the most part a liberating force empowering 
them. In the old order power affected people but could not easily be affected by them. 
But once powerless people now have the potential to be heard andsee their impact felt in 
places far away. And because our world is now so connected and sointerdependent it is 
possible in this century, for the first time in human history, to contemplate and create a 
global society that empowers people.

Why do I believe this is not only possible but essential? Because we cannot any longer 
escape the consequences of our interdependence. The old distinction between ’over there’ and 
’over here’ does not make sense of this interdependent world. For there is no longer an ’over 
there’ of terrorism, failed states, poverty, forced migration and environmental degradation 
and an ’over here’ that is insulated or immune.Today a nation’s self interest today will be found 
not in isolation but in cooperation to overcome shared challenges. And so the underlying 
issue for our country – indeed for every country – is how together in this new interdependent 
world we renew and strengthen our international rules, institutions and networks. 
My approach is hard-headed internationalism: – internationalist because global challenges 
need global solutions and nations must cooperate across borders – often with hard-headed 
intervention – to give expression to our shared interests and shared values; – hard-headed 
because we will not shirk from the difficult long term decisions and because only through 
reform of our international rules and institutions will we achieve concrete, on-the-ground 
results.

Magyarics Tamás                A brit külpolitika a Brown-kormány alatt

          MKI-tanulmányok 31



Building a global society means agreeing that the great interests we share in common 
are more powerful than the issues that sometimes divide us. It means articulating and 
acting upon the enduring values that define our common humanity and transcending 
ideologies of hatred that seek to drive us apart. And critically – and this is the main theme 
of my remarks this evening – we must bring to life these shared interests and shared 
values by practical proposals to create the architecture of a new global society. 

Britain’s alliances

Through our membership of the European Union – which gives us and 26 other countries 
the unique opportunity to work together on economic, environmental and security 
challenges – and the Commonwealth, and through our commitment to NATO and the 
UN, we have the capacity to work together with all those who share our vision of the 
future. And I do not see these as partnerships in competition with each other but mutually 
reinforcing. 

It is no secret that I am a life long admirer of America.  I have no truck with 
anti-Americanism in Britain or elsewhere in Europe and I believe that our ties with 
America – founded on values we share –  constitute our most important bilateral 
relationship. And it is good for Britain, for Europe and for the wider world that today 
France and Germany and the European Union are building stronger relationships with 
America. 

The 20th century showed that when Europe and America are distant from one another, 
instability is greater; when partners for progress the world is stronger. And in the years 
ahead – notwithstanding the huge shifts in economic influence underway – I believe that 
Europe and America have the best chance for many decades to achieve historic progress 

- working ever more closely together on the project of building a global society;
- and helping bring in all continents, including countries today outside the G8 

and the UN Security Council, to give new purpose and direction to our international 
institutions.

And while no longer the mightiest militarily, or the largest economically, the United 
Kingdom has an important contribution to make. Just as London has become a global hub 
linking commerce, ideas and people from all over the world, so too our enduring values 
and our network of alliances, can help secure the changes we need. 

A new framework for security and reconstruction

Today, there is still a gaping hole in our ability to address the illegitimate threats and use of 
force against innocent peoples. It is to the shame of the whole world that the international 
community failed to act to prevent genocide in Rwanda. We now rightly recognise our 
responsibility to protect behind borders where there are crimes against humanity. 

But if we are to honour that responsibility to protect we urgently need a new framework 
to assist reconstruction. With the systematic use of earlier Security Council action, proper 
funding of peacekeepers, targeted sanctions – and their ratcheting up to include the 
real threat of international criminal court actions – we must now set in place the first 
internationally agreed procedures to prevent breakdowns of states and societies. 
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But where breakdowns occur, the UN – and regional bodies such as the EU and 
African Union – must now also agree to systematically combine traditional emergency 
aid and peacekeeping with stabilisation, reconstruction and development.

There are many steps the international community can assist with on the ladder from 
insecurity and conflict to stability and prosperity. So I propose that, in future, Security 
Council peacekeeping resolutions and UN Envoys should make stablisation, reconstruction 
and development an equal priority; that the international community should be ready to 
act with a standby civilian force including police and judiciary who can be deployed to 
rebuild civic societies; and that to repair damaged economies we sponsor local economic 
development agencies – in each area the international community able to offer a practical 
route map from failure to stability.      

New initiatives in non-proliferation

And just as we will continue to be a leading nation in negotiating nuclear arms reductions, 
so we must be at the forefront of meeting the challenge of preventing nuclear weapons 
proliferation. And with more sophisticated after-the-fact detection of the source of nuclear 
materials there must be a determination to hold to account both active providers and 
potential users.

I propose internationally agreed access to an enrichment bond or nuclear fuel bank 
to help non-nuclear states acquire the new sources of energy they need. But this offer 
should be made only as long as these countries renounce nuclear weapons and meet 
internationally enforced non-proliferation standards.  

The greatest immediate challenge to non-proliferation is Iran’s nuclear ambitions, 
hidden from the world for many years in breach of the Non-Proliferation Treaty.

Iran has a choice – confrontation with the international community leading to a 
tightening of sanctions or, if it changes its approach and ends support for terrorism, a 
transformed relationship with the world.

Unless positive outcomes flow from Javier Solana’s report and the IAEA, we will 
lead in seeking tougher sanctions both at the UN and in the European Union, including 
on oil and gas investment and the financial sector. Iran should be in no doubt about our 
seriousness of purpose. 

Small arms kill every 90 seconds so as we call for an Arms Trade Treaty, Britain 
is willing to extend export laws to control extra-territorial brokering and trafficking of 
small arms, and potentially other weapons. And having led the way by taking two types 
of cluster munitions out of service, we want to work internationally for a ban on the use, 
production, transfer and stockpiling of those cluster munitions which cause unacceptable 
harm to civilians.

The renewal of the international institutions

To build not just security but environmental stewardship and prosperity free of global 
poverty, I want a G8 for the 21st century, a UN for the 21st century, and an IMF and World 
Bank fit for the 21st century. 
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And to achieve this I want to play my part in helping the European Union move 
away from its past preoccupation with inward looking institutional reform and I will work 
with others to propose a comprehensive agenda for a Global Europe – a Europe that is 
outward looking, open, internationalist, able to effectively respond both through internal 
reform and external action to the economic, security and environmental imperatives of 
globalisation. 

I said my approach was hard headed because I am conscious of weaknesses in 
international institutions that need to be addressed, aware that while resolutions matter 
results matter even more, determined to judge success not by the number of initiatives 
in conference halls but by practical action for change, and resolute in my determination 
that we need fewer rather than more international bureaucracies.  Indeed, we need a 
new network of change-makers – often non-governmental organisations – which deliver 
concrete action on the ground. 

Long term but now also interim options must be examined to reform a UN Security 
Council – whose permanent members do not include Japan, India, Brazil, Germany, or 
any African country – to make the Council more representative, more credible and more 
effective. 

The G8 has to increasingly broaden to encompass the influential emerging economies 
now outside but that account for more than a third of the world’s economic output. 

And we need a new coalition of democracies and civic societies joining together as 
allies for progress, with leaders in politics, economics and civil society all pushing forward 
reform.  

International efforts against terrorism are not a short-term struggle where we get by 
through ad-hoc improvisation: this is a generational challenge. Global terrorist networks 
demand a global response. And if there are to be no safe havens for terrorists, and 
no hiding places for those financing and harbouring terrorism, we should work for a 
concerted global strengthening of law enforcement, financial supervision and policing 
and intelligence cooperation. 

Financial disruption in one country can now affect all countries. The IMF should be 
transformed with a renewed mandate that goes far beyond crisis management to crisis 
prevention – not only responsible in the manner of an independent central bank for the 
independent surveillance of the world economy but becoming its early warning system. 

As we move to a post 2012 global climate change agreement, we need a strengthened 
UN role for environmental protection.

And while we strengthen the World Bank’s focus on poverty reduction, it must also 
become a bank for the environment.  So as its new President Bob Zoellick has argued, it 
should recognise that the poorest countries are the most vulnerable to climate change – and 
help them to adapt and to finance low carbon economic growth. 

Over the summer in places of turmoil as different as Darfur and Burma – where we 
will continue to pressure and persuade – the international community has shown how it 
can come together.

In Afghanistan we will work with the international community to match our military 
and security effort with new support for political reform and for economic and social 
development. 
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And today and together we call on President Musharraf of Pakistan to restore the 
constitution and implement the necessary conditions to guarantee free and fair elections on 
schedule in January; release all political prisoners, including members of the judiciary and 
human rights activists; to pursue energetically reconciliation with the political opposition; 
honour his commitment to step down as Chief of Army Staff; and relax restrictions on 
the media.    

Nor will we shirk our obligations to the people and new democracy of Iraq and to the 
international community. As we move next month from our combat role to ’Overwatch’ 
in Basra Province, we will support economic development to give the people of Basra a 
greater stake in the future. 

And with the personal leadership of President Bush and the peace initiative involving all 22 
states of the Arab League, there is potentially a window of opportunity to achieve – thanks to 
the political courage of Prime Minister Olmert and President Abbas – the creation of a viable 
Palestinian state alongside a secure Israel. 

For this we need not only a road to Annapolis but a road from Annapolis: the December 
donors conference in Paris; Tony Blair’s painstaking work for which I thank him; and 
Britain’s economic road map for reconstruction in the West Bank and Gaza, in support 
of which the Foreign Secretary and the International Development Secretary will both 
shortly visit the region. 

Whether in the Middle East or across the developing world, indifference to the plight 
of others is not only wrong, but not in our interests. That is why we continue to do all we 
can to reach a world trade agreement that will be of most benefit to the poorest.

But the global poverty emergency cannot be solved by one organisation or even a 
coalition of governments on their own: we now need the concerted efforts of private, 
public and third sectors working together – a new public-private alliance founded on 
promoting trade and growth. 

The injustices people inflict on one another are not god-given but man-made and we 
have it in our power to become the first generation in history to deliver to every child the 
long overdue basic right to education. And today we also have the science and medicine 
to be the first generation to eradicate the preventable diseases of TB, polio, diptheria and 
malaria – and eventually to cure HIV and AIDS. 

And with a special UN meeting next year, it is my personal commitment to work with 
all people of goodwill to achieve these goals.

By history and conviction, we – Britain – are bearers of the indispensable idea of 
individual dignity and mutual respect. But we act to build a different, better world because 
we judge that it too is the best defence of our own future. We know that Britain cannot be 
a safe and prosperous island in a turbulent and divided world. A better world is our best 
security, our national interest best advanced by shared international endeavour.

So this is our message – to ourselves, our allies, potential adversaries and people who, 
no matter how distant, are now our neighbours: Our hard-headed internationalism means 
we will never retreat from our responsibilities. At all times justice in jeopardy, security at 
risk, suffering that cries out will command our concern.  

From the early years of this young century we can already discern what Britain, the 
first multinational state, has always known: that success requires that people of different 
races, religions and backgrounds learn to live in harmony with each other.
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We have already seen what our values have taught us: that progress depends upon 
openness, freedom, democracy and fairness. And we are finding that prosperity like peace 
is indivisible and to be sustained it has to be shared. 

And we have learned too that without environmental sustainability, justice and 
prosperity are both imperilled and that the best route to long-term economic growth lies 
in action to tackle climate change. 

These lessons are not an excuse to relax or rest or be complacent but a summons to 
act with utmost resolve. For the pressing challenge for Britain and for the international 
community is to harness these insights in a sustained endeavour to reform and renew our 
global rules, institutions and networks.

Upon this rests our shared future: a truly global society empowering people everywhere; 
not yet here, but in this century within our grasp.

* http://www.number10.gov.uk/output/Page13736.asp

A kézirat lezárásának ideje: 2007. november 29.
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