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Bevezetés 

Könyvem az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker Fehér Könyv 
(White Papers) című tanulmányára, valamint a 2017 szeptemberi évértékelő 
beszédére reagálva született meg, habár azon messze túlhaladva kívánja 
bemutatni Európa jelenlegi állapotát, annak okait és lehetséges megoldásait. 
Meggyőződésem szerint a 20. század elején kezdődött, s a 2009-es pénzügyi 
válság óta felgyorsult liberális demokrácia csődjének korában élünk. A 
második világháború után legvonzóbb, s a Szovjetunió bukása óta egyed-
uralkodóvá vált kapitalista-extrém liberális ideológiát valló politikai rend-
szerek ma már nem képesek hiteles és valós válaszokat adni az embereket 
foglalkoztató és érintő legfőbb problémákra. Ezért sok európai párt az 
orosz és a török illiberális demokráciát példának állítva, populista ígéreteket 
hangoztatva próbál hatalomra kerülni, illetve hatalomra jutva fokozatosan 
leépíteni a valódi demokrácia elemeit. Az illiberális demokrácia nem az 
egyetlen kihívó. Kína egyeduralmi rendszere is sok állam számára vonzó, 
azonban ezen államok többsége a fejlődő világhoz tartozik. A kínai egy-
pártrendszer, az orosz és török illiberalizmus, az európai bal- és jobboldali 
(nacionalista) populizmus, a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban 
uralkodó protekcionizmus, valamint az európai extrém liberalizmus egyike 
sem tűnik meggyőző opciónak az európai emberek számára. 

Az európai polgárok elégedetlenségének számos oka van, amelyeket a 
politikai elit nem tud megoldani. Az európai polgárság az államok többsé-
gében az utóbbi időben választásokon is nyilvánvalóan kifejezte azon igé-
nyét, hogy nem csupán kormányváltást akarnak, hanem egyfajta rendszer-
váltást, reformot. Ez a reform pedig egyszerre jelenti a politikai rendszer, a 
választójog, a gazdaság, a pénzügy, a szociális rendszer, a munkajog, a 
hadsereg, az energiabiztonság és a diplomácia jelentős, átfogó megújítását. 
Ennek a vágynak és akaratnak a megvalósulása nem teljesedhet ki pusztán 
nemzetállami szinten, hiszen az egyes államok nem elég erősek ahhoz, hogy 
állampolgárainak érdekeiért egyedül vívják harcukat a világ porondján. Az 
európai állampolgároknak fel kell ismerniük a tényt, miszerint akármelyik 
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országban élnek is, az érdekük szinte mindenben egyezik vagy legalább is 
nagyon hasonló. Ezen érdekek mentén haladva, az egyes embertől indulva 
kell felépíteni egy új eszméken, új értékeken alapuló, egységes Európát. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy könyvem címének tudatosan válasz-
tottam a reform kifejezést. Szilárd meggyőződésem, hogy Európának re-
formra, nem pedig forradalomra van szüksége. A forradalom ugyanis ter-
mészetéből fakadóan radikális. A régit erőszakosan és teljesen felszámolná, 
s a helyébe újat állítana. A forradalom megosztottsággal és rengeteg áldo-
zattal jár, valamint – amint erre sok példát láttunk a történelem folyamán – 
végül anarchiába torkollhat. Európának megfontoltan, párbeszédek, viták, 
tanulmányok segítségével kell előre haladnia. Felismerni az alapvető érdek- 
és értékközösségeket, s az Európai Uniót egy egységes politikai unióvá 
reformálnia. A közigazgatási reformot követően pedig további, számos 
reformot kell végrehajtania annak érdekében, hogy visszaszerezze hatalmát 
saját sorsa felett. 

Hiszen jelenleg Európa, az Európai Unió – és az egész nyugati világ, a 
nyugati hatalmak – nem tudnak mit kezdeni a már hét éve tartó szíriai 
polgárháborúval, a négy éve húzódó ukrán konfliktussal, a nemzetközi 
terrorizmussal és a migrációs nyomással. Ezek a külső konfliktusok és a 
2008-as pénzügyi válság hatásai mind azt a tünetet mutatják, hogy Európa 
beteg. Beteg, hiszen sem belső problémáit – euró-válság, munkanélküliség 
(különösen a fiatalok esetében), gazdasági recesszió, eladósodottság (állami 
és lakossági szinten), illegális bevándorlás, életszínvonalbeli óriási különb-
ségek, korrupció, intézményi működésképtelenség, stb. –, sem saját szom-
szédos területeit nem tudja kezelni. Ez Ukrajna, Törökország és Líbia ese-
tében a legszembetűnőbb, hiszen az ukrán-orosz konfliktusban is gyenge 
szerepet tölt be Európa, Törökország zsarolásának pedig egyenesen enged. 
Oroszország az orosz kisebbség védelmére hivatkozva 2014 márciusában 
elcsatolta a Krím-félszigetet és azóta ellenőrzése alatt tartja Kelet-Ukrajnát 
is, ahol a minszki megállapodások ellenére tartanak a harcok. Erre válaszul 
az Unió – amerikai kérésre – embargót hirdetett bizonyos orosz cikkekre, 
amelyre válaszul Oroszország importtilalmat rendelt el az Európai Unió 
felől érkező bizonyos – elsősorban mezőgazdasági – termékekre. Az ukrán-
orosz konfliktus jól mutatja, hogy mennyire hiányzik egy gyors és legitim 
európai döntéshozás, egy egységes és határozott külpolitika, valamint egy 
ütőképes európai hadsereg. Egy egységes európai kormány, állandó európai 
tisztségviselőkkel mindezt orvosolni tudná. Hogy miért nem jött létre még 
egy ilyen kormány, annak rengeteg oka van, amelyeket a következőkben 
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I. Európa identitása 

Az ember cselekedeteiről ismerszik meg a jelleme. A jelleme pedig az alap-
ján alakul ki, formálódik, hogy kinek gondolja magát. Az identitásunk pedig 
nagyban alapszik azon, hogy mit gondolunk magunkról, kinek gondoljuk 
magunkat. Azt, hogy mi határozza meg egy ember identitását, születésétől 
fogva kell vizsgálni. Az ember születésétől idősebb koráig folyamatosan 
tanul, változik. A legfiatalabb korok a legmeghatározóbbak, s elmondható, 
hogy idősebb korban már nem nagyon változunk. Egy állam életére ugyan-
ez igaz, kivéve, hogy egy államnak nincs predesztinált kora, s nem kora 
alapján tanul vagy hal meg. Mégis, egy államnak is van identitása. Sokrétű és 
bonyolult, ahogyan felépül, s ebben az államot alakító emberek, nemzetek a 
meghatározóak. A legmeghatározóbb tényező egy állam sikeressége szem-
pontjából, hogy a benne élők, hogyan határozzák meg és építik fel közigaz-
gatásukat, külpolitikájukat, stb. Egy állam identitását is az határozza meg, 
hogy mit gondol magáról. Egy államnál nyilván ezt befolyásolja mérete, 
népessége, az, hogy milyen minőségű és mennyi energiahordozó, nyers-
anyagok (ásványok, olaj, gáz, atomenergia, stb.) birtokában van, a vezetői, 
stb. Ezek, és még más tényezők határozzák meg egy ország gazdasági ere-
jét. Az állam politikáját pedig gazdasági ereje határozza meg, bár erre lehet-
ne ellenpéldát is felhozni. A Német Egység létrejötte, Németország születé-
se után leginkább Franciaországgal éleződött ki az új állam viszonya. Ebben 
az időszakban igaz volt Franciaországra, hogy politikai óriás és gazdasági 
törpe. Németországra pedig pontosan az ellenkezője: gazdasági óriás és 
politikai törpe. Ez azt jelenti, hogy egyik országnál sem volt egyensúlyban a 
politikai hangerő a valós gazdasági teljesítménnyel. Nyilvánvalóan kisebb 
különbség elfogadható – akár stratégiai okokból is – egyik-másik irányba, 
de pl. Magyarország – vagy akármelyik gyengébb ország – ne politizáljon 
olyan hangnemben, mintha szuperhatalom lenne, illetve pl. Oroszország – 
vagy akármelyik erősebb ország – pedig ne viselkedjen úgy politikai érte-
lemben, mintha egy kis jelentéktelen sziget volna. A gazdasági erőnek és a 
politika célkitűzéseinek és kommunikációjának tehát összhangban kell 
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Az Európai Egyesült Államok politikai rendszerének ábrája 

 


