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„Feladatunk elsősorban a béke eszközeivel való hódítás, vonzó tulajdonságaink fokozása, 

kultúránk ápolása és olyan belpolitika folytatása, mely külpolitikánknak a magyar nemzet 

kulturális, gazdasági, katonai képességeinek kifejtésével szilárd alapot nyújthat.”
1
 

                         (Ifj. gróf Andrássy Gyula) 

 

  

                                                           
1
 Gróf ifj. Andrássy Gyula (1920): A külpolitikai helyzet. In.: Új Magyar Szemle. Politikai, irodalmi és 

közgazdasági folyóirat. 1. szám (1920. május), 4-22. oldal. 
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I. BEVEZETÉS 

I.1. A témaválasztás indoklása 

Németország a huszadik században, az első és a második világháború során elsősorban a 

klasszikus realista eszközökre – földrajzi kiterjedésére és elhelyezkedésére, gazdasági erejére 

és lélekszámára – támaszkodik és militáns erején keresztül akarja befolyását kiterjeszteni 

Európára, illetve a világra. Ezek az imperialista területszerző próbálkozásai – a vele szemben 

létrejött nemzetközi koalíciók összefogásának okán – azonban mindkét alkalommal elbuknak. 

Mindezek ellenére a Német Szövetségi Köztársaság (továbbiakban: NSZK) még ugyanebben 

a században Európa, illetve a világ egyik vezető gazdasági hatalmává válik. Vezető pozícióját 

pedig úgy képes elérni, hogy nem lesz atomhatalom, illetve a katonai beavatkozásoktól 

hosszú évtizedekig következetesen távol tartja magát. Gazdasági teljesítményét és népességét 

sem használja katonai potenciáljának erősítésére, vagyis lemond az elsődlegesen realista 

forrásokként ismert hard power eszközök
2
 igénybevételéről. E folyamatok kapcsán jogosan 

vetődhetnek fel a következő kérdések:  

Létezik-e olyan sajátosan német politikai eszközrendszer, amelynek fontos szerepe van a 

német érdekek érvényesítésében, illetve a nemzetközi politika alakításában? Ha a kérdésre 

igen a válasz, akkor miben azonosíthatóak ezek jellemzői? 

Amint azt a külső szemlélő is könnyedén megállapíthatja, nemzetközi céljainak (mint például 

a nemzetközi elfogadás és hitelesség megteremtése, a gazdasági rehabilitáció végrehajtása, a 

nyugati integrációs szervezetekhez történő csatlakozás, vagy az aktív önálló külpolitika 

kialakítása) elérése érdekében más utat kell választania. „Európai Németországot akarunk, 

nem német Európát” mondta Thomas Mann
3
 (1953) a Hamburgi Egyetemen tartott 

előadásában. A Nobel-díjas német író e híres kijelentésében egy fontos kritériumra tapint rá, 

hiszen míg az „európai Németország” egy kulturális, értékbeli meghatározottságot és 

elköteleződést jelent, addig a „német Európa” sokkal inkább egy realista, hegemonikus 

                                                           
2
 A szakirodalom a hard power eszközei közé sorolja „egy ország gazdasági erejét, lakosságának számát, 

nagyságát és összetételét, továbbá a természeti javak és nyersanyagkincsek meglétét, valamint katonai erejét” 

(Szilágyi 2013: 204-205). Lásd bővebben: Szilágyi István (2013): Geopolitika. Pécs, Publikon Kiadó.   
3
 Thomas Mann korábban (1918) annak a meggyőződésének ad hangot, miszerint „a német nép a politikai 

demokráciát soha nem fogja szeretni, abból az egyszerű okból kifolyólag, mert a politikát magát nem lehet 

szeretni, és hogy a hírhedt „autoriter állam” a német népnek alkalmasabb, elégséges és számára ez az alapvetően 

akart államforma jelenleg és marad is” (Mann 1960: 30). Lásd bővebben: Thomas Mann (1960): Betrachtungen 

eines unpolitischen. Második átnézett kiadás. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag  
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törekvést feltételez.
4
 Viszont az „európai Németország” megteremtése paradigmaváltást 

követel meg, mind a belpolitikában, mind a külpolitikában. A disszertáció elsősorban azokra a 

német külpolitikai sajátosságokra igyekszik koncentrálni, amelyek alapvetően járulnak hozzá 

az új európai Németország kialakulásához.
5
 

I.2. A téma aktualitása 

A második világháború után az ország katonai hatalomként – érthető módon – nem is jöhet 

szóba, ezért más módot kell választania nemzetközi céljainak (mint például az NSZK pozitív 

nemzetközi képének megteremtése) eléréséhez. A hidegháború végén, a német újraegyesítés 

folyamatában újra önként lemond
6
 a tömegpusztító ABC-fegyverek

7
 birtoklásáról és egyúttal 

ismét elkötelezi magát a további Észak-atlanti Szerződés Tanácsa (továbbiakban: NATO) 

tagság mellett is. Ez a lépés egyben az NSZK külpolitikai hagyományainak folytatását is 

jelenti.  

Donald Trumpnak (2017-) az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) elnökévé 

történő megválasztása óta nagyban megváltoznak az amerikai hangsúlyok a nemzetközi 

kapcsolatokban. Az NSZK tekintetében a leglátványosabb változást az látszik elhozni, 

miszerint Washington a jövőben nem akarja Berlint a NATO „potyautasaként”
8
 látni, ezért 

                                                           
4
 Lásd részletesen: Beck, Ulrich (2013): „Német Európa: Új hatalmi térségek a válság jegyében. Szeged, 

Belvedere 
5
 A doktorjelölt téma iránti érdeklődését alapvetőn két dolog inspirálja. A Pécsi Tudományegyetem BTK 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék MA hallgatójaként 

szakdolgozatának („Globális hatalom a XXI. században: Amerikai Egyesült Államok vs. Kína”) témájaként az 

Amerikai Egyesült Államok és Kína soft powerének kérdésével foglalkozik. PhD-hallgatóként pedig több 

alkalommal is Németország Európa politikájával kapcsolatos témákban publikál. Először Ulrich Beck „Német 

Európa. Új hatalmi térségek a válság jegyében” című esszéjét recenzálja a Politikatudományi Szemlében 

(2015/2), amely sok gondolatot ébreszt a német hatalom működésének összetett természetéről, illetve a német 

Európa politika szempontjairól. Később a német politika iránti érdeklődés okán recenzálja Helmut Kohl 

„Aggodalom Európáért. Felhívás.” című politikai felhívását szintén a Külügyi Szemlében (2017. tavasz), mely 

során pedig a német kereszténydemokrata szempontú Európa politika és politikai gondolkodás rejtelmeibe nyer 

rövid betekintést. Végül 2017. novemberben a Fiatalok Európában Konferencián (Pécs) „Német Európa? 

Németország Európa Politikája” címmel tart előadást, amelynek tanulmányváltozata a konferencia 

tanulmánykötetében jelenik meg.           
6
 Az NSZK először 1954-ben az úgynevezett „Westvertäge” (Nyugati Szerződések) tárgyalásai során mond le az 

ABC-fegyverek birtoklásáról. Konrad Adenauer kancellár saját bevallása szerint teljes kancellári megbízatása 

ideje alatt csak ebben az egy esetben cselekedett anélkül, hogy „kabinetét, frakcióját vagy pártáját meghallgatta 

volna. Aminek okát a tárgyalások alakulása szolgáltatta” (Schwarz 1986, 157). Lásd bővebben: Schwarz, Hans-

Peter (1986): Adenauer. Der Aufstieg 1876-1952. Harmadik átnézett kiadás. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt  
7
Atomic Biological Chemical Weapons: ABC (atom, biológiai, kémiai) fegyverek. 

8
 A hegemón stabilitás elmélete szerint „a liberális nemzetközi gazdaság megkívánja, hogy a vezető hatalom 

biztosítson bizonyos közjavakat. Ugyanakkor bármely egyén fogyasztása a közjavakból nem érinti (nem 

csökkenti) mások fogyasztását, miközben senkit sem lehet meggátolni a közjavak fogyasztásában, akár fizet érte 

az illető, akár nem. Egy ilyen helyzet pedig az egyéneket (vagy egyes nemzeteket) a potyautasságra ösztönzi – 

vagyis, hogy előnyt húzzanak a közjavakból anélkül, hogy fizetnének érte, mivel senki sem zárható ki az 

élvezetéből. Ez azt jelenti, hogy a közjavakból általában kevesebbet állítanak elő, mint amennyi szükséges, 

mivel csak kevés szereplő érez ösztönzést az ilyen javak előállítási költségeinek fedezésére” (Gilpin 2004: 95). 
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elvárja tőle az általa évente előállított bruttó hazai termék (továbbiakban: GDP) legalább két 

százalékának katonai fejlesztésekre költését.
9
 
10

 Ez értelmezhető egyrészt akként, miszerint az 

USA nem kívánja Európát a korábbiakhoz hasonló katonai potenciállal védeni. Másrészt 

jelentheti azt az üzenetet is, miszerint Európa vállaljon nagyobb részt saját védelméből. 

Németország viszont a megállapodás ellenére sem látszik teljesen elkötelezettnek a katonai 

kiadásainak két százalékra növelésére.
11

Jogosan vetődhet fel tehát a kérdés:  

Mi lehet ebben a helyzetben Németország perspektívája?  

Az NSZK jelen nemzetközi identitását nagyban meghatározzák az elmúlt évtizedek azon 

politikai, gazdasági és társadalmi tapasztalatai, amelyek a hatalom civilizálásától kezdve, a 

gazdasági felemelkedésen és a társadalmi igazságosságra fókuszáló szociális piacgazdaság 

melletti elkötelezettségén túl, a szó legnemesebb értelmében vett européer szemléletet is a 

német mainstream gondolkodás sajátjává teszik. Az Európai Unió (továbbiakban: EU) 

békéjének sikeres megőrzése,
12

 valamint a német állam önazonossága (mint például a katonai 

erőszak elsődleges alkalmazásának alapvető elutasítása vagy az európai integráció, illetve a 

multilaterális együttműködések iránti elkötelezettség) azt implikálják, hogy a német
13

 soft 

powerként megjelenő civil hatalom a jövőben napirenden maradhat.  

A disszertáció alapvetően a német civil hatalom szerep bemutatására és értelmezésére 

vállalkozik. Érdeklődésének középpontjában annak sajátos megjelenési formái állnak: a 

külügyi kultúrpolitika és a pártalapítványok.  

I.3. A téma bemutatása, a kutatás helye a nemzetközi szakirodalomban 

A soft power fogalma a kilencvenes évek elején jelenik meg és érzékelhetően egyre 

elfogadottabb kutatási lehetőségeket magában rejtő kategóriává válik. A disszertáció a 

                                                                                                                                                                                     
Lásd bővebben: Gilpin, Robert (2004): Nemzetközi politikai gazdaságtan. Budapest, Budapest Centre for 

International Political Economy 
9
 Die Welt (2018. július 4.): „Deutschland ist ein unsolidarischer Trittbettfahrer.” (Forrás: 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article178689794/Verteidigungspolitik-Deutschland-ist-ein-

unsolidarischer-Trittbrettfahrer.html, Letöltés időpontja: 2019. július 23.) 
10

 Frankfurter Allgemeine Zeitung (2019. június 13.): „Amerikanische Truppen vom Deutschland nach Polen?” 

(Forrás: https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-erwaegt-verlegung-von-truppen-von-

deutschland-nach-polen-16234033.html, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 10.)    
11

 Neue Zürcher Zeitung (2019. április 3): „Deutschlands Multilateralismus hat auch eine militirärische Seite: Sie 

ist teuer und heisst Nato.” (Forrás: https://www.nzz.ch/meinung/nato-deutschlands-multilateralismus-hat-eine-

militaerische-seite-ld.1472458, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 10.) 
12

 2012-ben az Európai Unió kapta a Nobel-békedíjat. 
13

 A következőkben a „német” jelző alatt alapvetően az NSZK értelmeződik, és minden esetben a szöveg 

kontextusa dönti el, hogy az újraegyesítés előtti vagy az azt követő német államról van-e szó. A Német 

Demokratikus Köztársaság vonatkozásában pedig a „kelet-német” kifejezés jelenhet meg.   

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article178689794/Verteidigungspolitik-Deutschland-ist-ein-unsolidarischer-Trittbrettfahrer.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article178689794/Verteidigungspolitik-Deutschland-ist-ein-unsolidarischer-Trittbrettfahrer.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-erwaegt-verlegung-von-truppen-von-deutschland-nach-polen-16234033.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-erwaegt-verlegung-von-truppen-von-deutschland-nach-polen-16234033.html
https://www.nzz.ch/meinung/nato-deutschlands-multilateralismus-hat-eine-militaerische-seite-ld.1472458
https://www.nzz.ch/meinung/nato-deutschlands-multilateralismus-hat-eine-militaerische-seite-ld.1472458


12 
 

következőkben egy rövid áttekintésben foglalja össze a soft power, illetve a német civil 

hatalom szerep legfontosabb irodalmát.     

A magyar szakirodalomban
14

 Kiss J. László A huszonötök Európái (2005)
15

 című 

tanulmánykötetében az NSZK EU-n belüli szerepével kapcsolatban úgy véli, hogy az „nem a 

gazdasági hatalom közvetlen érvényesítésében, hanem közvetett módon, az intézményekben, 

a közösségi politikák, normák és napirendek meghatározásában rejlő „puha” hatalmi 

képességeiben rejlik” (Kiss J. 2005a: 123). Tehát ezek alapján a különböző német érdekek 

érvényesítése egy olyan láthatatlan folyamat keretei között megy végbe, amely a külső 

szemlélő felé elsősorban az együttműködésre és a konszenzuskeresésre törekvő német 

törekvésként jelenik meg. A német soft power sajátos eszközrendszerét megtestesítő 

pártalapítványok
16

 tevékenysége azonban részben a társadalom szeme előtt is zajlik, mint 

például akkor, amikor különböző nyilvános rendezvényeket szerveznek, illetve támogatnak. 

Kiss J. László a pártalapítványok nemzetközi tevékenységével kapcsolatban hangsúlyozza, 

hogy 1989 után „a hivatalos német külpolitika mellett megnövekedett a nem állami szereplők 

súlya a keleti politikában. A német pártalapítványok (Friedrich Ebert Alapítvány, Konrad 

Adenauer Alapítvány, Hanns Seidel Alapítvány, Friedrich Naumann Alapítvány, stb.) a 

közép- és kelet európai újdemokráciákban kiépítették képviseleteik hálózatát” (Uo.: 166). 

Tehát a német pártalapítványok a hivatalos német állami külpolitikával – vele egy időben – 

párhuzamosan jelennek meg a különböző régiókban, folyamatosan képviselve az általuk 

vallott értékeket (ideológiát) és célokat. Ebből a jellegükből adódóan a külügyminisztériumok 

állandó külképviseleteihez hasonlóan állandó képviseleti irodákat nyitnak és tartanak fenn a 

világ számos pontján.  

Kiss J. László a Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben (2005)
17

 címmel 

szerkesztett tanulmánykötetében arra is emlékeztet, miszerint „Németország a nemzetközi 

hatalom új típusát a „civil hatalmat” testesíti meg, amely képes a rövid távú előnyöket 

háttérbe szorítani és bizonyos területeken az állami szuverenitás egy részét a nemzetközi 

                                                           
14

 A disszertációban megjelenő nemzetközi (angol, német) szakirodalom, illetve az egyéb angol és német nyelvű 

források magyarra fordításai is a kutató saját munkái.  
15

 Lásd részletesen: Kiss J. László (2005a): A nemzetállam nélküli integrációtól az integrált nemzetállamig. A 

német Európa-politika történelmi gyökerei és mai dilemmái. In.: Kiss J. László (szerk.) (2005): Huszonötök 

Európái. Budapest, Osiris Kiadó, 102-182 pp.   
16

 A nemzetközi szakirodalomban „pártalapítvány” mellett megjelenik „pártközeli alapítvány”, illetve a 

„politikai alapítvány” kifejezés is. A disszertáció a továbbiakban a pártalapítvány elnevezést használja.    
17

 Lásd részletesen: Kiss J. László (2005b): Folytonosság a változásban – külpolitikai stratégia és nemzeti 

identitás a német fejlődésben. In.: Kiss J. László (szerk.) (2005): Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti 

térségben. Budapest, Teleki László Alapítvány, 51-158 pp. 
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szervezetekre átruházni. Az univerzális értékek (emberi jogok) a „civil hatalom” nemzeti 

érdekeinek részét képezik. A „civil hatalom” értékelképzeléseit a kedvezmények, valamint a 

nemzetközi joggal és az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntéseivel összhangban szankciókkal 

és intervenciók útján érvényesíti. A „civil hatalom” ugyan az erőszakkal történő fenyegetést 

és az erőszak-alkalmazást, mint külpolitikai cselekvés formáját a konfliktusok kezelésére 

alkalmatlannak tartja, ám végső esetben az egyéni vagy kollektív önvédelem, jogsértés esetén 

az ENSZ Biztonsági Tanács határozata alapján mégis elfogadhatónak tartja” (Kiss J. 2005b: 

138-139.). Vagyis jól láthatóan a civil hatalom a hard eszközök alkalmazásával szemben 

sokkal inkább a puha eszközök alkalmazását részesíti előnyben, ezért az államközi 

kapcsolatokban a nemzetközi szabályozásnak és együttműködéseknek szán meghatározó 

szerepet.  

Joseph S. Nye Jr. (továbbiakban: Nye) Soft Power (1990)
18

 című tanulmányában vázolja fel a 

hatalom természetének megváltozását. Eszerint a soft power (jelentése: puha erő vagy puha 

hatalom, a továbbiakban soft powerként jelenik meg) szerepe a jövőben felértékelődik a hard 

powerrel (kemény erő vagy kemény hatalom, a továbbiakban hard powerként jelenik meg) 

szemben. Nye a soft power nemzetközi érvényesülését a kultúrán, az ideológián (értékek) és 

az intézményeken keresztüli napirend meghatározás általi vonzásban látja, és ezt a pozitív 

vonzást tekinti annak az erőnek, ami kiválthatja mások önszándékú együttműködését. Nye 

soft power témában megjelent munkáit alapvetően az amerikai soft power kutatásának 

szenteli és esetleg egy-egy fejezeten belül foglalkozik az európai soft power rövid 

vizsgálatával, illetve eközben tesz csak rövid említést Németország, illetve a német soft 

power forrásairól (Nye 2002, 2004, 2011).  

Nye a The Paradox of American Power. Why the world’s only superpower can’t got it alone 

(2002)
19

 című kötetében alapvetően a statisztikai és közvélemény kutatási adatok elemzését 

részesíti előnyben, amelynek során a nemzetek különböző gazdasági, társadalmi és kulturális 

adatait hasonlítja össze. Németország vonatkozásában társadalmi területen a bevándorlók és 

politikai menedékjoggal rendelkezők számát, a születéskor várható életkort, valamint a 

munkanélküliségi rátát vizsgálja. A német soft power vonzásának tekintetében ugyanakkor 

elismeri bizonyos társadalompolitikai ügyekben (csecsemőhalandóság, várható élettartam, 

                                                           
18

 Lásd részletesen: Nye, Jr. Joseph S. (1990): Soft power In.: Foreign Policy, Twentieth  Anniversary, No. 80 

(Autumn, 1990) 153-171. pp. 
19

 Lásd részletesen: Nye, Jr. Joseph S. (2002): The Paradox of American Power. Why the world’s only 

superpower can’t got it alone. Oxford, University Press 
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gyermek szegénység, egészségbiztosítási ellátottság, öngyilkosságok és a házasságon kívüli 

születettek száma) Németország előnyét az USA-val szemben (Nye 2002: 115).  

Nye a Soft Power. The Means to Success in World Politics (2004)
20

 című könyvében az USA 

vonzásának nagyobb erejét például a menekültek számával indokolja, miszerint „hatszor 

annyi bevándorlót fogad be, mint az ebben a mutatóban második Németország” (Nye 2004: 

33). A német soft power tekintetében a kultúra területén a német irodalmi, fizikai és kémiai 

Nobel-díjasok, továbbá a tudományos publikációk és weboldalak számát, valamint a zenei és 

könyv eladások adatait vizsgálja. Ezen kívül a politikai információ és kulturális 

kommunikációs kapcsolatok, továbbá a nyilvános diplomácia és a védelmi kiadások német 

költségeit elemzi. Az NSZK-t vizsgáló közvéleménykutatások eredményei tekintetében a nem 

kormányzati szervek (továbbiakban: NGO) és az USA nemzetközi politikáját, valamint az 

amerikai zene német társadalmi megítélését vizsgálja. Nye méltatja a német pártalapítványok 

létrehozását és jelentős szerepét a német nemzetközi kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában. Sőt, arra is emlékeztet, miszerint a német pártalapítványok mintaként 

szolgálnak a Ronald Reagan vezette kormányzat számára, amikor az létrehozza a National 

Endowment for Democracy szervezetet (Uo.: 114). A német public diplomacy (jelentése: 

nyilvános- vagy közdiplomácia, a továbbiakban Public Diplomacy-ként jelenik meg) 

hidegháború alatti tevékenységét elsősorban az NSZK-nak az USA megbízható 

szövetségeseként történő megjelenésében azonosítja, ami megállapítása szerint „nagyban 

hozzájárult az amerikai – német politikai információs célok közös erősítéséhez is” (Uo.: 117).  

Nye a The future of power (2011)
21

 című munkájának egyik lényeges megállapítása szerint 

„egy olyan évszázadban, amely a globális információknak és a hatalomnak a nem állami 

szereplők felé történő szétosztása által van meghatározva, a soft power fog a soft power 

stratégiák mindinkább fontos részévé válni” (Nye 2011: 83). Az amerikai hatalom esetleges 

hazai hanyatlásának összefüggésében olyan területeket vizsgál, mint a társadalom, a kultúra, a 

migráció és a gazdaság. Utóbbi területen azt hangsúlyozza, miszerint „az USA kétszer annyit 

költ felsőoktatására a GDP százalékában mérve, mint azt Franciaország, Németország, 

Britannia vagy Japán teszi” (Nye 2011: 195). Tehát Nye jól láthatóan a német soft power azon 

társadalmi mutatóival foglalkozik, amelyek statisztikai adatok összehasonlíthatóságán 

                                                           
20

 Lásd részletesen: Nye, Jr. Joseph S. (2004): Soft power. The means to success in world politics. New York, 

Public Affairs 
21

 Lásd részletesen: Nye, Jr. Joseph S. (2011): The future of power. New York, Public Affairs 
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keresztül teszik lehetővé az amerikai soft power hasonló mutatóinak összevetését, amihez az 

elemző, leíró módszert alkalmazza. 

Peter J. Katzenstein (továbbiakban: Katzenstein) és szerzőtársai a Tamed Power. Germany in 

Europe (1997)
22

 című tanulmánykötetet teljes egészében a német soft power vizsgálatának 

szentelik. Megállapításuk szerint Németország hatalma az európai intézmények által kerül 

„megszelídítésre” és válik ez által soft powerré. Ezzel a folyamattal összefüggésben az 

európai intézmények abbéli fontos sajátosságait hangsúlyozzák, miszerint azok „normatív 

összefüggést nyújtanak, mely alakítja a szereplőket és a normák olyan csoportját nyújtják, 

amelyekben a szereplők hírneve jelentéssel és értékkel bír” (Katzenstein 1997: 13-14). Vagyis 

álláspontjuk szerint az európai intézmények által vallott értékek és normák azon túl, hogy 

hatással vannak az abban résztvevők viselkedésére, még azok külső megítélésére is kihatnak. 

Sőt, olyan identitásteremtő erővel is bírnak, ami által a külső szemlélő részére Németország és 

az EU érdekei nehezen elválaszthatóvá válnak.  Tehát a szociálkonstruktivista felfogáshoz 

közel álló Katzenstein és munkatársai kutatási fókuszpontjait azok az európai intézmények 

jelentik, amelyek a német hatalom transzformáló erőiként jelennek meg, új identitást és 

alkalmazkodást teremtve az utóbbi számára. A szerzők szintén elismerik a német 

pártalapítványok fontos nemzetközi szerepét és azok ideológiai karakterüknek megfelelő 

kapcsolatépítéseiket emelik ki. Véleményük szerint, alapvetően az ilyen pártcsaládokon 

keresztül szerveződő kapcsolatoknak köszönhető a német pártalapítványok jó nemzetközi 

kapcsolatrendszere és a fogadó országok különböző hatalmi szféráiban kialakuló befolyásuk. 

A tanulmánykötet szerzői kutatásuk alapvető módszertanául a mélyinterjúk készítését 

választják, majd ezeket esettanulmányokban dolgozzák fel.  

Hanns W. Maull (továbbiakban: Maull) először a civil hatalom téziseit fogalmazza meg 

(Maull, 1990, 1992). A Zivilmacht Bundesrepublik Deutschland. Vierzehn Thesen für eine 

neue deutsche Außenpolitik (1992)
23

 című tanulmányában részletesen kifejti a német 

nemzetközi civil hatalom ismertetőjegyeit (a VI.2. Alfejezet részletesen ismerteti) és 

megnevezi annak alapvető központi célját: a nemzetközi kapcsolatok civilizálását. Később 

Knut Kirste (továbbiakban: Kirste) és Maull a Zivilmacht und Rollentheorie (1996)
24

 című 

tanulmányukban lefektetik a civil hatalom szerepnek megfelelő célokat, értékeket, 

                                                           
22

 Lásd részletesen: Katzenstein, Peter J. (szerk.) (1997): Tamed Power. Germany in Europe. Ithaca and London, 

Cornell University Press 
23

 Lásd részletesen: Maull, Hanns W.(1992): Zivilmacht der Bundesrepublik Deutschland. Vierzehn Thesen für 

eine neue deutschen Außenpolitik. In.: Europa Archiv, 47. Jahrgang, 10. No.,  (1992. május 25), 269-278 pp. 
24

 Lásd részletesen: Kirste, Knut-Maull, Hanns W.(1996): Zivilmacht und Rollentheorie. In.:  Zeitschrift für 

Internazionale Beziehungen, 3. Jahrgang, 2. Heft, (1996. december), 283-312 pp. 
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alapelveket, normákat és cselekvési maximumokat, illetve a szerepelmélet segítségével 

tipizálják a civil hatalomként megjelenő állam (Japán és Németország) nemzetközi 

viselkedésének jellegzetességeit (Kirste – Maull, 1996). Maull a trieri egyetemi 

kutatócsoportjával a DFG-Projekt ’Zivilmächte’. Schlußbericht und Ergebnisse. Deutsche, 

amerikanische und japanische Außenpolitikstrategien 1985-1995: Eine vergleiche 

Untersuchung zu Zivilisierungprozessen in der Triade. (1997)
25

 címmel publikálja az 1985 és 

1995 közötti japán, német és amerikai külpolitikai stratégiáknak a civil hatalom ideáltipikus 

szerepének szempontjából történő vizsgálatának eredményeit (Maull és mtsai., 1997). Az 

összehasonlító külpolitika kutatás során a konstruktivista iskola azon alapvető kérdésére 

keresik a választ, miszerint „(…) mi irányítja az államok külpolitikai viselkedését?” (Maull és 

mtsai. 1997: 3). A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy amíg Németország megfelel a 

civil hatalom ideáltipikus formájának, addig ezt Japánról már csak szűkebb értelemben, illetve 

az Amerikai Egyesült Államokról egyáltalán nem lehet megállapítani. Kutatásuk során a 

három vizsgált ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában közreműködőkkel készítenek 

mélyinterjúkat, illetve tartalomelemzés módszerével megvizsgálják az egyes országok 

külpolitikai stratégiáit is.       

Jelen kutatás a soft power három eszköze [kultúra, értékek (ideológia), külpolitika] közül a 

kultúra és az külpolitika területére koncentrál. Fókuszában a speciálisan német sajátosságú 

civil hatalmi eszközrendszerek közül a „Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság 

Jelentés”
26

 (1975); a „Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000”; valamint a „Globalizációt 

alakítani – partnerségeket kiépíteni – felelősséget megosztani. A szövetségi kormány 

koncepciója.” (2012) (továbbiakban: külügyi kultúrpolitikai dokumentumok), illetve a 

kiválasztott német pártalapítványok [Friedrich Ebert Alapítvány (továbbiakban: FES), 

Friedrich Naumann Alapítvány (továbbiakban: FNS), Hanns Seidel Alapítvány 

(továbbiakban: HSS) és a Konrad Adenauer Alapítvány (továbbiakban: KAS)] állnak.  

                                                           
25

 Lásd részletesen: Frenkler, Ulf-Harnisch, Sebastian-Kirste, Knut-Maull, Hanns W.-Wallraf, Wolfram: DFG-

Projekt ’Zivilmächte’. Schlußbericht und Ergebnisse. Deutsche, amerikanische und japanische 

Außenpolitikstrategien 1985-1995: Eine vergleiche Untersuchung zu Zivilisierungprozessen in der Triade. 

(Forrás: https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Projekte/civil.pdf, Letöltés időpontja: 2019. június 27.) 
26

 A Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság Jelentése (1975) nem a szövetségi kormány 

„koncepciójaként” jelenik meg a hetvenes évek német külügyi kultúrpolitikájának kidolgozása során. Viszont a 

„Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000” is elismeri és hangsúlyozza fontos szerepét a külügyi kultúrpolitika 

fejlődése során. Lásd bővebben: A disszertáció 2. Mellékletét („II. Deutsche Auswärtige Kulturpolitik in einer 

sich ändernden Welt – aktuelle Herausforderungen”).  

https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Projekte/civil.pdf
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A disszertáció alapvetően arra kíváncsi, hogy a külügyi kultúrpolitikai dokumentumok 

tartalmának célkijelölései, illetve a pártalapítványok nemzetközi tevékenysége mennyire felel 

meg a civil hatalom szerepnek.  

Mindezek alapján jelen kutatás abból a szempontból áll közel Nye soft power kutatásához, 

hogy szintén a soft power eszközeiből [kultúra, értékek (ideológia), külpolitika] kiindulva 

választja ki a kutatás két fókuszpontjának tekinthető kultúrát és külpolitikát. A kutatás 

fókuszát jelentő német külügyi kultúrpolitikai dokumentumok és a német pártalapítványok 

(továbbiakban: pártalapítványok) ugyanakkor a német civil hatalom olyan megjelenési 

formái, amelyek egyben a Nye által megfogalmazott soft power eszközök szintézisét is adják. 

 A külügyi kultúrpolitika esetében a külpolitika útján jelenik meg a német kultúra, ami által az 

értéket is közvetít. A pártalapítványok pedig a Public Diplomacy szereplőiként és a német 

külügyi kultúrpolitika eszközeként közreműködnek a nemzetközi kapcsolatokban, miközben 

szintén kultúrát és értékeket (ideológiát) is közvetítenek. Tehát, jól láthatóan mindkét esetben 

egy többfunkciós, komplex eszközrendszerről van szó.  A disszertáció soft power kutatásának 

origóját éppen ennek a német sajátosságnak a megvilágítása jelenti.   

A kutatás a Nye által alkalmazott leíró, értelmező soft power vizsgálattal szemben, Maull és 

munkatársaihoz hasonlóan a tartalomelemzés és az interjúkészítés módszerét alkalmazza. A 

mélyinterjúk információit esettanulmányban dolgozza fel, így ebben a vonatkozásban Maull 

és munkatársai, illetve Katzenstein és szerzőtársai módszertanához áll közel.  

A disszertáció szűkebb értelemben véve Maull és munkatársai civil hatalom kutatásainak 

egyfajta leágazásaként is értelmezhető, hiszen szintén a civil hatalom szerep érvényességét 

vizsgálja. Azonban Maull és munkatársai korábbi gyakorlatát kiegészítve, annak egyfajta új 

kutatási perspektíváját megnyitva, az államok magatartásának vizsgálatán túl azt egy (nem 

kormányzati) szervezet, pontosabban a pártalapítványok nemzetközi tevékenységének 

vizsgálatára is kiterjeszti. 

A pártalapítványok a külügyi kultúrpolitika közvetítő szervezeteiként jelennek meg a 

nemzetközi kapcsolatokban, ezért tevékenységük értékelhető akár úgy is, miszerint részt 

vesznek a német hatalom nemzetközi megjelenésének felpuhításában. Ezt oly módon teszik, 

hogy az általuk megjelenített kultúra és kulturális magatartás (szerep), illetve az általuk 

közvetített értékek (ideológia) Németország nemzetközi megítélésének olyan képét 

(identitását) adják, amely a német gazdasági és politikai hatalmat elfogadhatóbbá alakítja a 
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többi nemzetközi szereplő számára. Ebben a kontextusban akár találhatunk is átfedést a 

disszertáció, illetve Katzenstein és munkatársainak kutatásával, akik az európai intézmények 

által látták megszelídíthetőnek a német hatalmat. Ebben az esetben a látszólagos különbséget 

viszont az jelenti, hogy a német hatalom felpuhításának eszközéül szolgáló szervezetek, 

(vagyis a pártalapítványok) is németek. 

A magyar szakirodalomban jelenleg nem található olyan tudományos munka, amely hasonló 

részletességgel törekszik a német civil hatalom nemzetközi működésének bemutatására, ezért 

ebből a szempontból a disszertáció hiánypótlónak is tekinthető. 

I.4. A disszertáció felépítése 

A disszertáció összesen kilenc fejezetet ölel fel.  A bevezető első fejezet tartalmazza a 

témaválasztás indoklását, a téma aktualitását (problémafelvetés), illetve ismerteti azt a magyar 

és nemzetközi szakirodalmat, amelyben elhelyezi jelen doktori dolgozatot. Vázolja a 

disszertáció felépítését.     

A második fejezet bemutatja a kutatás fókuszait, továbbá teret ad a kutatással kapcsolatos 

kérdések és hipotézisek megfogalmazásának.  

A harmadik fejezet ismerteti a kutatás során használt módszertani irányzatokat, valamint a 

kutatás forrásait. 

A negyedik fejezet ad teret a kutatással releváns elméleti alapoknak. Így a civilizáció 

értelmezése körül kialakuló álláspontoknak. A Public Diplomacy és a külügyi kultúrpolitika 

fogalmának, illetve a nemzetközi kapcsolatok iskolái (neorealista, neoliberális, 

konstruktivista) szerinti értelmezésüknek. 

Az ötödik fejezet az 1945 utáni német államfejlődéseket és külpolitikai kultúrák alakulását 

mutatja be, illetve elemzi azokat. Végül összegzi a folyamatok tanulságait. 

A hatodik fejezet feltárja a civil hatalom szerep kialakulásának elméleti forrásait és 

előzményeit. Összeveti civil hatalom szerep és a soft power azonosságait és különbségeit. 

Bemutatja a civil hatalommal és a soft powerrel szembeni kritikákat.          

A hetedik fejezet tárgyalja a német külügyi kultúrpolitika fejlődését, hangsúlyainak 

változásait, valamint a pártalapítványok általános és nemzetközi tevékenységét.  Felvázolja a 

pártalapítványoknak a Public Diplomacy és külügyi kultúrpolitika területein megjelenő soft 

power szerepét.   
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A nyolcadik fejezet bemutatja azokat a szempontrendszereket, amelyeken keresztül a kutató 

megvizsgálja a civil hatalmi szerep érvényességét a német soft power eszközrendszerekben.  

A kilencedik fejezet a kutatás eredményei alapján ad választ a kutatói kérdésekre, illetve 

összegzi a hipotézisek állításainak tarthatóságát vagy cáfolhatóságát. A kutatás hasznossága 

keretében bemutatja a kutatástól várható eredményeket és ezek felhasználhatóságát. 
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II. A KUTATÁS FÓKUSZA, KUTATÓI KÉRDÉSEK ÉS 

HIPOTÉZISEK 

A disszertáció arra nem támaszt igényt, hogy a német civil hatalmi eszközöket 1945-től 

napjainkig átfogóan vizsgálja – ami önmagában is meghaladná jelen írás műfajának kereteit. 

Sokkal inkább arra vállalkozik, hogy a német civil hatalom sajátos megjelenési formái közül 

annak elméleti (külügyi kultúrpolitikai dokumentumok) és gyakorlati (pártalapítványok 

nemzetközi tevékenysége) megjelenési formáit megvizsgálja. 

II.1. A kutatás fókuszai  

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok vizsgálata 

A kutatás a külügyi kultúrpolitikai dokumentumokban megjelenő alapelveken és célokon 

keresztül vizsgálja meg és elemzi a civil hatalom szerepnek történő megfelelést. 

Szempontrendszerként azokat a Kirste és Maull tanulmányában megjelenő ideáltipikus 

értékorientációkat és célkijelöléseket alkalmazza, amelyek „az állami cselekvés vizsgálatának 

elemzési kategóriáiként szolgálnak” (Kirste – Maull 1996: 301).  

A szerzőpáros szerint e szempontrendszer alapján lehetséges „egy állam deklarált 

külpolitikájának megvizsgálása, például egy-egy meghatározó külpolitikai beszéd vagy 

dokumentum kvantitatív vagy kvalitatív módszerrel történő tartalomelemzése által” (Uo.: 

303). Tehát álláspontjuk szerint egy dokumentum tartalmának vizsgálata során lehetséges az 

adott állam által képviselt viselkedési minták és módok, illetve a követett értékek, célok és 

feladatok pontos beazonosítása, ezáltal az állam külpolitikai szerepének értelmezése. 

A pártalapítványok tevékenységének vizsgálata      

Kirste és Maull a civil hatalom szerep vizsgálatához szükséges szempontrendszert alapvetően 

az államok tevékenységére vonatkozólag fekteti le. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, 

miszerint: „(…) a szerepeket természetesen személyek alakítják ki. A szerepelmélet annyiban 

a társadalmi kollektívákra és nagycsoportokra, tehát állami értelemben vett társadalmakra is 

alkalmazható, ahogy a kollektív, úgy az individuális identitások, és egyik csoportnak a másik 

csoporthoz meglévő kapcsolata lényegileg a közös, illetve a messzemenően elosztott 

szerepkoncepciókból jön létre” (Uo.: 287). Ugyanakkor fontos rögzíteni azt a tényt, miszerint 
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a szerepelmélet,
27

 illetve az ahhoz közel álló és Anthony Giddens
28

 nevéhez fűződő 

strukturálódási elmélet sem zárja ki az egyének vagy csoportok vizsgálatának (agency) 

lehetőségét. Ezért a kutató a civil hatalom szerep vizsgálatát a pártalapítványok nemzetközi 

tevékenységére vonatkozólag is lehetségesnek tartja. Tehát ezzel a rendszer (structure) kontra 

ügynök (agency) megközelítések közül az utóbbi kutatását helyezi előtérbe. Érvelését a 

következő további indokokkal támasztja alá:  

(1) A pártalapítványok már évtizedekre visszamenőleg tevékenykednek külföldön,
29

 így 

felismerhetőek az általuk képviselt normák, értékek és cselekvési minták. 

(2) Nemzetközi tevékenységük alapján egy átfogó kép nyerhető annak főbb súlypontjairól, 

illetve céljairól. 

(3) Nemzetközi hálózataik révén képesek lehetnek a struktúrák alakítására.  

(4) A civil szféra részeként tevékenységük egyben olyan érték- és normaválasztást is jelent, 

amely során leképezik a német társadalom egy-egy részének igényét, ezáltal pedig egy-egy 

szerepelvárásnak is megfelelnek.       

II.2. Kutatói kérdések 

A kutató elsőként megfogalmazza azokat a kutatói kérdéseket, amelyek a külügyi 

kultúrpolitikai dokumentumokban megjelenő súlypontok (alapelvek, célok és irányok) 

tekintetében a német civil hatalom szerep érvényesülésének szempontjából relevánsak. 

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok kijelölik a hivatalos külügyi külpolitika súlypontjait 

(alapelvek, célok, irányok). Ezek alapvetően meghatározzák a német külügyi kultúrpolitika 

cselekvését, amely alapján a NSZK a nemzetközi kapcsolatokban megítélésre kerül. Ezek 

alapján az első kutatói kérdés:       

(Kérdés 1.) A külügyi kultúrpolitikai dokumentumokban megjelenő súlypontok 

(alapelvek, célok, irányok) megfelelnek-e a német civil hatalom szerepnek? 

                                                           
27

 Lásd részletesen: Peuckert, Rüdiger (1992): Rolle, Soziale. In.:  Schäfers, Bernhard (szerk.) (1992): 

Grundbegriffe der Soziologie. Harmadik kiadás. Opladen, Leske + Budrich, 252-256 pp.; vagy: Harnisch, 

Sebastian – Frank, Cornelia – Maull, Hanns W. (szerk.) (2011): Role Theory in International Relations. 

Contemporary Approaches and Analyses. New York, Routledge  
28

 Lásd részletesen: Giddens, Anthony (1984): The Constitution of Society: Outline of the Theory of 

Structuraction. Cambridge, Polity Press 
29

 A 2018-as adatok alapján: a FES 107 országban, a FNS több mint 60 országban, a HBS 33 országban, a HSS 

71 országban, a KAS pedig több mint 120 országban van jelen (Forrás: A pártalapítványok honlapjai).    
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A vizsgálat tárgyát képező külügyi kultúrpolitika dokumentumok a változó belső (német) és 

külső (nemzetközi) környezet hatására eltérő hangsúlyokat fogalmazhatnak meg az aktuális 

külügyi kultúrpolitika céljaiként. Ebből a lehetséges változékonyságból adódóan fontos annak 

vizsgálata, hogy a külügyi kultúrpolitika esetleges hangsúlyeltolódásai miként hatnak a német 

civil hatalom szerepre. Mindezek figyelembevételével a második kutatói kérdés:    

(Kérdés 2.) Vannak-e súlyponteltolódások (alapelvek, célok, irányok) a külügyi 

kultúrpolitikai dokumentumokban, és ha igen, akkor azok támogatják, vagy gyengítik a 

német civil hatalom szerepet?  

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok az előbb említett belső (német), illetve külső 

(nemzetközi) környezet változása ellenére bizonyos célkijelölések szempontjából konstans 

jelleget is mutathatnak. Tehát létezhetnek olyan súlypontok (alapelvek, célok, irányok), 

amelyek a belső vagy külső környezeti változásoktól függetlenül meghatározó szerepet 

játszanak a külügyi kultúrpolitikában. Ezek alapján a harmadik kutatói kérdés:  

(Kérdés 3.) Felismerhetők-e a külügyi kultúrpolitikai dokumentumokban olyan 

súlypontok (alapelvek, célok, irányok), amelyek folyamatosan jelen vannak mindhárom 

dokumentumban? 

A pártalapítványok a külügyi kultúrpolitika nem állami közvetítő szervezetei, azonban 

tevékenységük során maguk is „reprezentálják” Németországot külföldön. Ezért is különösen 

fontos, hogy milyen szerepben tűnnek fel tevékenységük során a fogadó országokban. A 

kutató a továbbiakban a pártalapítványok nemzetközi tevékenységével összefüggésben 

fogalmazza meg azokat a kérdéseket, amelyek a német civil hatalom szerep teljesülése 

szempontjából relevánsak.  

A pártalapítványok nemzetközi tevékenységük során saját súlypontokkal (alapelvek, célok, 

irányok) rendelkeznek, amelyek egyben értékorientációt is jelentenek. Ennek a szempontnak a 

vizsgálatához a negyedik kutatói kérdés:   

(Kérdés 4.): A vizsgált pártalapítványok nemzetközi tevékenységének súlypontjai 

(alapelvek, célok, irányok) megfelelnek-e a német civil hatalom szerepnek? 

A pártalapítványok eltérő ideológiai elkötelezettségük miatt különböző súlypontokkal 

(alapelvek, célok, irányok) rendelkezhetnek nemzetközi tevékenységük során. Ebből adódóan 
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különböző módon hathatnak a német civil hatalom nemzetközi megítélésére. Mindezen 

körülmények figyelembevételével az ötödik kutatói kérdés:     

(Kérdés 5.): Vannak-e súlyponteltolódások (alapelvek, célok, irányok) a vizsgált 

pártalapítványok nemzetközi tevékenységében, és ha igen, akkor azok támogatják, vagy 

gyengítik a német civil hatalom szerepet?  

A pártalapítványok eltérő ideológiai háttere, illetve súlypontjaik (alapelvek, célok, irányok) 

önmagukban még nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy tevékenységük során azonos 

súlypontok is megjelenjenek. Ezek alapján a hatodik kutatói kérdés: 

(Kérdés 6.): Felismerhetőek-e a pártalapítványok nemzetközi tevékenységében olyan 

súlypontok (alapelvek, célok, irányok), amelyek minden vizsgált pártalapítvány esetében 

jelen vannak? 

II.3. Kutatói hipotézisek 

A kutató a civil hatalom szerep érvényesülése tekintetében a külügyi kultúrpolitikai 

dokumentumok tartalmával, valamint a pártalapítványok tevékenységével kapcsolatban az 

alábbi hipotéziseket fogalmazza meg.    

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok súlypontjai (alapelvek, célok, irányok) annak 

ellenére, hogy eltérő nemzetközi környezetben születnek, mégis alapvetően támogatják a 

német civil hatalom szerepet. Ezek alapján az első kutatói hipotézis:  

Hipotézis (1): A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok súlypontjai (alapelvek, célok, 

irányok) támogatják a német civil hatalom szerep érvényesülését. 

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok súlypontjai (alapelvek, célok, irányok) 

differenciálódhatnak. Ennek ellenére a külügyi kultúrpolitikai dokumentumok súlypontjai 

mégis folyamatosan támogatják a német civil hatalom szerepet. Ezek alapján a második 

kutatói hipotézis:    

Hipotézis (2): A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok más-más hangsúlyokon 

keresztül támogatják a német civil hatalom szerepet. 

A pártalapítványok nemzetközi tevékenysége annak ellenére, hogy a külügyi 

kultúrpolitikában nem állami közvetítőszervezetként vesznek részt, tevékenységük során 
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mégis támogatják a német civil hatalom szerep nemzetközi megjelenését. Ezek alapján a 

harmadik kutatói hipotézis:     

Hipotézis (3): A pártalapítványok nemzetközi tevékenysége támogatja a német civil 

hatalom szerep megvalósulását.   

A pártalapítványok tevékenységét alapvetően meghatározza a mögöttük álló pártok ideológiai 

(kereszténydemokrata, keresztény-szociális, liberális, szociáldemokrata) karaktere. Mindezek 

a körülmények mégsem mondanak ellent annak, hogy a pártalapítványok nemzetközi 

tevékenységükkel támogatják a német civil hatalom szerepet. A fentiek alapján a negyedik 

kutatói hipotézis:      

Hipotézis (4): A pártalapítványok nemzetközi tevékenységük során ideológiai 

beállítottságuk szerint eltérően, de támogatják a német civil hatalom szerepet. 
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III. MÓDSZERTAN 

A disszertáció elsősorban az elsődleges források felhasználására hagyatkozik, és ezek 

segítségével vonja le következtetéseit. A kutatás fókuszai szempontjából releváns elméleti 

háttereket a külföldi és magyar szakirodalom feldolgozása alapján ismerteti. 

A német civil hatalom szerep vizsgálatának esetében nagyon fontos a szempontrendszerek 

pontos meghatározása. A kutató a külügyi kultúrpolitikai dokumentumok elemzésekor Kirste 

és Maull szempontrendszerét alkalmazza. Míg a pártalapítványok vizsgálatához előbbit 

adaptálja és transzformálja. (A szempontrendszereket a VIII. fejezet tartalmazza.) 

III.1. A kvalitatív kutatás bemutatása 

A disszertáció a feltett kutatói kérdések és a megfogalmazott kutatói hipotézisek vizsgálatára 

koncentrál, amihez a kvalitatív kutatás különböző módszereit alkalmazza. A kutatás során 

nagy hangsúlyt fektet az elméleti megállapítások mellett, a gyakorlati tapasztalatokból adódó 

információk feldolgozására is, illetve utóbbi két szempont szintézisére.  

(1) A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok civil hatalom szerep vizsgálatához a 

kvalitatív kutatás beavatkozás-mentes, tartalomelemzés módszerét alkalmazza. Az 

elemzés célja a kutatói kérdések és hipotézisek analizálhatóságának megteremtése.   

(2) A pártalapítványok nemzetközi tevékenységének a civil hatalom szerepnek történő 

megfelelésének vizsgálatához szintén a kvalitatív kutatás módszerét alkalmazza. 

(a) A kvalitatív kutatás beavatkozás módszereként a félig strukturált mélyinterjúk (oral 

history) segítségével térképezi fel a vizsgált pártalapítványok tevékenységét. Az 

interjúkészítés interaktív és reflexív, amelynek célja az interjúalanyok személyes 

tapasztalatainak minél részletesebb megismerése. (Az interjúk kérdéseit a 4-es 

Melléklet tartalmazza.) 

(b) A mélyinterjúk információit esettanulmány módszerével dolgozza fel.  

A kutatásnak nem célja az önálló elméletalkotás, sokkal inkább a megismert adatok és tények 

feldolgozása után a kutatói kérdések megválaszolása, illetve a hipotézisek ellenőrzése. 
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III.2. Interjúalanyok kiválasztása 

Az interjúk megtervezése során két fontos szempont vezérli a kutatót:  

(1) Olyan pártalapítványokkal kíván interjút készíteni, amelyek jelenleg kormányon 

vannak, illetve legalább valamikor kormányon voltak.
30

 

(2)  Az interjúalanyok kiválasztásánál fontos szerepet játszik az az aspektus, miszerint az 

első vonalból (irodavezetők), valamint a második vonalból (belső szervezetek vezetői) 

is megszólaltassa a pártalapítványok képviselőit. 

A kutató a következő személyekkel készít interjút: 

Dirk Kunze (FNS), a MENA régió irodavezetője. 2009 és 2012 között az FDP Bundestag 

frakciójának a brüsszeli EU-kapcsolattartó irodájában dolgozik. 2012 és 2019 között a FNS 

kairói és bejruti irodájában dolgozik. 2019 óta a FNS MENA régió irodájának vezetője 

Ammanban (Jordánia). A disszertációban a következő megjelöléssel jelenik meg: [Dirk 

Kunze (FNS) interjú] 

Frank Spengler (KAS), a budapesti iroda vezetője. 1981 óta áll a KAS szolgálatában. 1981 és 

1996 között területi képviselő Tanzániában, Zimbabwében és Dél-Afrikában. 1989 és 1990 

között projektkoordinátor Zambiában. 1988 és 1992 között a KAS gazdaságpolitikai 

különleges programjának koordinátora Afrikában. 1996 és 1999 között az Észak-Amerika, 

Európa, Japán Osztály vezetője. 1999 és 2004 között a cseh és a szlovák irodák vezetője. 

2004 és 2006 között a törökországi iroda vezetője. 2006 és 2012 között az Európai és 

Nemzetközi Együttműködés Főosztály megbízott vezetője. 2012 óta a magyarországi iroda 

vezetője. A disszertációban a következő megjelöléssel jelenik meg: [Frank Spengler (KAS) 

interjú]. 

Jochen Steinhilber (FES). 2008 és 2010 között a FES brazíliai (Sao Paolo) képviseleti 

irodájának vezetője. 2010-től a pártalapítvány Globális Politika és Fejlesztési Ügyosztályát 

irányítja. A disszertációban a következő megjelöléssel jelenik meg: [Jochen Steinhilber (FES) 

interjú]. 

Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser, PhD (HSS), az Akademie für Politik und Zeitgeschehen 

(APZ) agytröszt vezetője. 1995-től vezeti az APZ (München) intézetét. 1996 és 2019 között a 
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 A kutató többszöri megkeresése ellenére sajnos a Heinrich Böll Alapítvány [Szövetség 90/ Zöldek Párja 

(BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)] részéről nem mutatkozik együttműködési készség egy mélyinterjú 

elkészítéséhez. 
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HSS gondozásában megjelenő Politische Studien folyóirat főszerkesztője. 2009-2018 között a 

HSS megbízott vezérigazgatója (illetve főtitkára). A disszertációban a következő 

megjelöléssel jelenik meg: [Reinhard Meier-Walser (HSS) interjú]. 

Az interjúk írott változatát az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as Melléklet tartalmazza.  

A mélyinterjúk lehetőséget adnak a gyakorlati szakemberek véleményének elemzésére, 

értékelésére és az esettanulmány elkészítésére. 

III.3. Esettanulmány 

A mélyinterjúk információi alapján szükséges a pártalapítványok nemzetközi 

tevékenységének megértése, ezért az oral history kutatás eredményeinek feltárásához 

elengedhetetlen a saját, aktív, jelenséget vizsgáló, majd interpretáló szerep kialakítása. Utóbbi 

kutatói igénynek eleget téve a disszertáció a kvalitatív kutatás esettanulmány módszerét 

alkalmazza a pártalapítványoknak a civil hatalom szerepnek történő megfelelése 

vizsgálatához. Ennek alapvető célja azoknak az összetevőknek a megvilágítása, amelyek által 

megvizsgálhatók a kutató kérdések és hipotézisek. 

III.4. A kutatás forrásai  

A német külügyi kultúrpolitikai dokumentumok forrásai:  

(1) A Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság Jelentése (1975) a Bundestag 

honlapján, szabadon hozzáférhető forrásból származik.
31

  

(2) A „Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000” forrása a Külföldi Kapcsolatok Intézetének 

(IFA) stuttgarti könyvtára.
32

   

(3) A „Globalizációt alakítani – partnerségeket kiépíteni – felelősséget megosztani. A 

szövetségi kormány koncepciója.” (2012) című koncepció forrása a német külügymisztérium 

hivatalon honlapja.
33
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 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/041/0704121.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.)  
32

 Institut für Auslandsbeziehungen (IfA): Németország 1917-ben alapított, legrégebbi külügyi kultúrpolitikai 

közvetítő szervezete. Tevékenysége során az alábbiakat valósítja meg: (1) Kultúrák közötti párbeszédek 

kezdeményezése. Ennek során támogatja a kulturális és művészeti cserék (mint például a kiállítások, találkozók, 

párbeszédek és konferenciák) megvalósítását. Valamint a béke megőrzéséhez civil konfliktusmegoldásokkal, 

illetve a kulturális sokszínűséghez a kulturális kisebbségek támogatása által járul hozzá. (2) A külügyi kultúr- és 

oktatáspolitika szakértői centruma. (3) A gyakorlati ügyeket összeköti a tudománnyal és a médiával. (4) A 

nemzetközi kulturális kapcsolatok kérdéseinek és vitáinak kezdeményezője, elemzője, szervezője és 

dokumentálója. (5) Felébreszti a külföld érdeklődését Németország iránt. (Forrás: 

https://www.ifa.de/organisation/, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 28.) 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/041/0704121.pdf
https://www.ifa.de/organisation/
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A pártalapítványok nemzetközi tevékenységének forrásai: 

(1) A pártalapítványok honlapjain keresztül elérhető 2018-as évi jelentések. 

(2) A pártalapítványok archívumaiban, illetve könyvtáraiban történő kutatások. Utóbbi során 

személyes kutatás a Friedrich Ebert Stiftung (Bonn), a Hanns Seidel Stiftung (München) és a 

Konrad Adenauer Stiftung (Sankt Augustin) németországi központjaiban működő 

könyvtárakban történik. 

A disszertációban hivatkozott egyéb források felkutatásának az internetes kutató munka, a 

Magyar Országgyűlés Könyvtára és a budapesti német nyelvű Andrássy Egyetem Könyvtára 

szolgált segítségül.  

  

                                                                                                                                                                                     
33

 Lásd részletesen: A német külügyminisztérium honlapja. (Forrás: https://www.auswaertiges-

amt.de/blob/216964/09ff755d2f1ba268ce4ebc580da0082c/gestaltungsmaechtekonzept-dt-data.pdf, Letöltés 

időpontja: 2019. augusztus 28.) 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/216964/09ff755d2f1ba268ce4ebc580da0082c/gestaltungsmaechtekonzept-dt-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/216964/09ff755d2f1ba268ce4ebc580da0082c/gestaltungsmaechtekonzept-dt-data.pdf
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IV. ELMÉLETI ALAPOK 

IV.1. A civilizáció értelmezése 

A civil hatalom „civil” jelzője a nemzetközi kapcsolatok civilizálásának általános céljára, míg 

a „hatalom” a nemzetközi kapcsolatok alakítási szándékára, illetve képességére utal. Előbbi 

szempontból mindenképpen fontos a civilizáció fogalma és folyamata körüli értelmezések 

bemutatása.  

IV.1.1. A civilizáció fogalma 

Mi is a civilizáció?
34

 Tehető fel jogosan az első kérdés.
35

 Rostoványi Zsolt (továbbiakban: 

Rostoványi) arra hívja fel a figyelmet, miszerint: „A civilizáció fogalmának meghatározására 

a szakirodalomban már több mint egy tucat kísérlet történt” (Rostoványi 2006: 4). A 

különböző értelmezések részletes bemutatására jelen doktori munka keretei nem adnak 

lehetőséget, ezért ettől az eltekint, sokkal inkább egy átfogó képet igyekszik nyújtani annak 

nemzetközi komplexitásáról. „A civilizáció fogalmának ellentmondásossága megfigyelhető a 

német, a francia és az angolszász megközelítéseken keresztül is” (Rostoványi 2002: 786). 

Miközben a civilizáció fogalmának meghatározása már hosszú idő óta a kultúrával történő 

kapcsolatán keresztül történik.  

A német filozófiai gondolkodásban a kultúra és civilizáció közötti különbségtétel fedezhető 

fel. Immanuel Kant (továbbiakban: Kant) német filozófus az Egy világpolgár gondolatai az 

emberiség egyetemes történetéről [(1784), 2007] című történetfilozófiai írásában a kultúra és 

civilizáció közötti különbséget a moralitásban fedezi fel. „Az erkölcsiség eszméje ugyanis 

még a kultúrához tartozik; ennek az eszmének a használata, amely csak a becsületszeretet és a 

külső tisztesség erkölcshöz hasonló voltában áll, még csupán civilizáltság” (Kant [1784], 

2007, VII. tétel). Tehát Kant érvelésében a moralitás középpontba helyezésével a civilizáltság 

csak egy magatartási forma, de ez még nem jelenti egyben a moralitás teljesülésének feltételét 

is. Az erkölcsiséget ugyanis a kultúrához tartozóként értelmezi. Tehát a civilizáció inkább 

azoknak a különböző társadalmi szokásoknak és viselkedéseknek az összessége, amelyek a 

becsületesség és a tisztességesség elfogadásán keresztül hasonlítanak csak az erkölcsösség 

                                                           
34

 A kifejezés eredete a latin „civilis” szóból ered, amelynek jelentése: állami, emberséges, közérdekű, közösségi 

(szellem), nyilvános, polgári, stb. A „civilizáció” kifejezést először Rotterdami Erasmus használja 1530-ban a 

„De civilitate morum puerilium libellus” („Gyermek erkölcsi magatartásának könyvecskéje”) című munkájában. 

Ez a mű az európai kultúrkörben az egyik első etikett könyvnek tekinthető, ahol a szerző a civilizáció kifejezést a 

kultúra szinonimájaként értelmezi.  
35

 A különböző értelmezések részletes bemutatására jelen doktori munka keretei nem adnak lehetőséget, ezért 

ettől eltekint, és inkább egy átfogó képet igyekszik nyújtani annak komplexitásáról.  
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megnyilvánulására. A gondolatmenetet megfordítva kijelenthető, hogy: a civilizáltság még 

nem jelent kulturáltságot.
36

 Oswald Spengler (továbbiakban: Spengler) német történész és 

filozófus A nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai (I. kötet)(1995) 

című monográfiájában megjelenő magyarázata szerint a „nyugat alkonya nem kevesebbet 

jelent, mint a civilizáció problémáját” (Spengler 1995: 67). Értelmezésében a civilizáció 

időszaka egyben a hanyatlás, a visszaesés jelenségét hordja magában, és állítása szerint: 

„valamennyi kultúrának
37

 megvan a maga civilizációja.” (Uo.). Ezek alapján a felemelkedést 

követően elkerülhetetlennek tekinti a hanyatlás valamikori bekövetkeztét, amely 

tulajdonképpen a civilizáció állapotába történő visszasüllyedéssel jár.
38

  Számára a kultúra és 

a civilizáció időszaka követi egymást és a két fogalmat, mint írja „első ízben most 

alkalmazzuk periodikus értelemben úgy, mint egy szigorúan szükségszerű, szerves 

egymásutániság kifejezéseit. A civilizáció egy kultúra elkerülhetetlen sorsa.” (Uo.). Tehát 

mindezek alapján a civilizációba történő visszalépés egyben kulturális hanyatlásként 

értelmezhető. Spengler szerint a civilizáció „az a legkülsődlegesebb és leginkább művi 

állapot, melynek elérésére az emberiségnek egy magasan fejlett fajtája egyáltalában képes” 

(Uo.). Ezzel szemben a kultúrát egy magasabb, de egyúttal szűkebb szintre is helyezi, amikor 

abban azonosítja „a nemesség, az egyház, a kiváltságok, a dinasztia, a művészetekben a 

konvenciók, a tudományban pedig a megismerés lehetőségének határait” (Uo.: 71).
39

 A német 

hagyományokra épülő kortárs német civilizációs felfogás jellegzetességeként jelenik meg az a 

megközelítés, amely a (nyugati) civilizációs állapotot a technikai, társadalmi fejlődés 

állapotának összetevőjeként értelmezi (Habermas 1998: 282).  

                                                           
36

 Lásd részletesen: Kant, Immanuel ([1784], 2007): Egy világpolgár gondolatai az emberiség egyetemes 

történetéről. Európa könyvtár. VII. Tétel. (Fordította és bevezette: dr. Sándor Pál) (Forrás: 

https://mek.oszk.hu/04800/04821/04821.htm, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 11.) 
37

 Oswald Spengler a történelem nyolc különböző kultúrkörét különbözteti meg: arab, babilóniai, egyiptomi, 

indiai, kínai, nyugati, ókori antik, mexikói. 
38

 Ezzel az állásponttal szemben Arnold J. Toynbee angol történész civilizációk ciklikus mozgására hívja fel a 

figyelmet. Állítása szerint ezek fejlődési irányát alapvetően a társadalmakat ért kihívásokra adott társadalmi 

válaszok határozzák meg. Ebből adódóan a válaszok minősége meghatározó következménnyel van az adott 

civilizációs állapot, mint például a születés, a fejlődés, a hanyatlás vagy a pusztulás további alakulására. Tehát 

értelmezésében a hanyatlást követően nem tekinti determináltnak a pusztulás bekövetkezését, hiszen megfelelő 

társadalmi válasz esetén akár újra fejlődés is bekövetkezhet egy adott civilizáció állapotában. Lásd bővebben: 

Toynbee, Arnold J. (1948): Civilization on Trial. New York, Oxford University Press (Forrás: 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.185313, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 10.) 
39

 Lásd részletesen: Spengler, Oswald [(1923),1995]: A nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának 

körvonalai. Első kötet. Alak és valóság. Budapest, Európa Könyvkiadó, (Forrás: 

https://mandadb.hu/common/file-

servlet/document/628117/default/doc_url/Spengler_A_Nyugat_alkonya_1compressed.pdf, Letöltés időpontja: 

2019. szeptember 10.) 

https://mek.oszk.hu/04800/04821/04821.htm
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.185313
https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/628117/default/doc_url/Spengler_A_Nyugat_alkonya_1compressed.pdf
https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/628117/default/doc_url/Spengler_A_Nyugat_alkonya_1compressed.pdf
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Ez a megközelítés szorosan kötődik a modernizáció és a globalizáció folyamatához is.
40

  

A német megközelítésekkel szemben Fernand Braudel (továbbiakban: Braudel) francia 

filozófus A tér és az idő felosztása Európában (1979) című munkájában a civilizációt a 

kultúra szinonimájaként értelmezi, amikor a következőképpen fogalmaz: „A kultúra (vagy a 

civilizáció: a két szó, akármit mondjak is, a legtöbb esetben felcserélhető) ugyancsak a tér 

szervezője, akárcsak a gazdaság” (Braudel 1979: 44). Ezek alapján Braudel a gazdaság 

mellett a civilizációt is a tér fontos szervező erejének tekinti. Ugyanakkor a civilizációt (a 

kultúrát) egy olyan jelenségként látja, amely „a társadalmi vagy gazdasági rendszerek 

változásától függetlenül állandóan jelen van, miközben értékei kialakulásában mindig 

szerepet játszik egy-egy vallás” (Uo.: 44-45).
41

   

Samuel P. Hungtington (továbbiakban: Hungtington) amerikai politológus A civilizációk 

összecsapása és a világrend átalakulása (1998) című könyvében szintén a civilizáció és a 

kultúra fogalma közötti szoros összefüggésre mutat rá. Tömör és egyértelmű megfogalmazása 

szerint: „A civilizáció a legtágabb kulturális entitás” (Huntington 1998: 53). Véleménye 

szerint a civilizáció egy olyan kulturális identitást jelent, amely a legszélesebb értelemben 

jelentkezik a különböző civilizációhoz tartozó emberek között. Braudelhez hasonlóan 

Hungtington szintén elismeri a különböző vallások hatását az egyes civilizációk, így a nyugati 

civilizáció kialakulásában is. Álláspontja szerint a nyugati civilizációval történő találkozás 

három reakciót válthat ki egy másik civilizációból. (1) Az elutasítás (mint például Japán 

viselkedése a Nyugattal szemben a tizenhatodik és a tizenkilencedik század között), amely 

ellenáll mind a modernizációnak, mind a nyugatosodásnak. (2) A kemalizmus, ami egy olyan 

nyugatiasító és modernizációs törekvés (mint például Musztafa Kemal Atatürk 

Törökországa), amely a régi kultúra helyére egy új kultúra befogadását akarja. (3) A 

reformizmus az őshonos kultúra megtartása mellett kívánja véghezvinni a modernizációt 

(mint például Egyiptomban Mohamed Ali irányítása alatt a tizenkilencedik század első 

felében) (Hungtington 2001: 105-111).
42

    

                                                           
40

 Lásd részletesen: Habermas, Jürgen (1998): Filozófiai diskurzus a modernségről. Budapest, Helikon Kiadó; 

vagy: Beck, Ulrich (2005): Mi a globalizáció? A globalizáció tévedései – válaszok a globalizációra. Szeged, 

Belvedere Meridionale, illetve: Luhmann, Niklas (2009): Szociális rendszerek. Budapest, Gondolat Kiadói Kör 
41

 Lásd részletesen: Braudel, Fernand (1979): A tér és az idő felosztása Európában (Részlet Fernand Braudel: 

Anyagi civilizáció, gazdaság és kapitalizmus a XV-XVII. században. Harmadik kötet. A világ ideje.). In.: 

Világtörténet. Új folyam, 1980/4, 3-69 pp. (Forrás: 

https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt-1980-4/braudel.pdf, Letöltés időpontja: 

2019. szeptember 11.) 
42

 Huntington, Samuel P. (2001): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest, Európa 

Kiadó 

https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt-1980-4/braudel.pdf
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Rostoványi a civilizációértelmezések egyes és többes számú jelenségére is felhívja a 

figyelmet. Eszerint a civilizáció egyidejűleg fejezi ki az emberiség egységét és 

különbözőségét (mint például a nyugati civilizációt a barbársággal szemben) is. Miközben 

például az „emberi civilizáció” fogalom alatt az emberi haladásban megmutatkozó fejlődés, 

modernizáció is értelmeződik. A „civilizációk” kifejezés pedig a térben és időben egyszerre 

kiterjedő kultúrák szintézisére utal. Miközben mindkét fogalom megfelel egy folyamat és egy 

pillanatnyi állapot megnevezésének is (Rostoványi 2002: 787-788).    

IV.1.2. A civilizáció folyamatának értelmezései 

A továbbiakban a nyugati (európai) civilizáció folyamatának értelmezéseiben egy olyan 

kronologikus fejlődés ismerhető fel, amely a tizenkettedik és tizenharmadik század 

államfejlődési kezdeteitől, a huszadik század jóléti államainak kialakulásán át, egészen egy 

lehetséges mai „global governance” megjelenéséig tekint. A civilizációs folyamat első 

pillantásra „államközpontúnak”
43

 tűnő felfogásaival kapcsolatban azonban fontos 

hangsúlyozni azt a tényt, miszerint az állam társadalmi, gazdasági és politikai fejlődésében 

mindvégig meghatározó szerep jut a társadalom azon szociálpszichológiai fejlődésének, 

amely bázisán az állam felépül. Tehát a társadalom is fejlődik, mind érzelmileg, mind 

gondolatilag, miközben erre a társadalmi evolúcióra komoly befolyást gyakorol az állam 

külső környezetét meghatározó nemzetközi politika is.  

A civil hatalom szakirodalmának egyik fontos igazodási pontjaként tekinthető Norbert Elias A 

civilizáció folyamata [(1939),1976] című munkája. Norbert Elias (továbbiakban: Elias) a 

nyugat-európai civilizáció fejlődésének összetevőire keresi a választ, és a nyugati társadalmak 

államok formájában történő megszerveződésének, illetve az adóztatás és az erőszak 

monopóliumának egy adott területre történő központosulásának okait kutatja. Álláspontja 

szerint az ember és a struktúrák szociogenezise is hasonló folyamatokon megy keresztül, ezért 

utóbbi esetében is megfigyelhetők az összeszövődési jelenségek általános alapvonásai, mint 

például a külső kényszerek belső kényszerré alakulása, az állandó vissza és előretekintés 

meghatározottsága, a tudatos önuralom. A civilizáció folyamatában döntő szerepet tulajdonít 

a magatartás és az érzület tervszerűtlen megváltozásának. Ugyanakkor a civilizációs 

folyamattal párhuzamosan elismeri egy olyan fennálló sajátos rend létezését is, ami a 

kölcsönös függőség miatt kényszerítőbb és erősebb, mint a résztvevők akarata és esze. Az 
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 Ez a kifejezés elsősorban arra utal, hogy a civilizáció fejlődésének folyamata az állam „alakváltozásain” 

keresztül is értelmeződik, és ebből az aspektusból lehet beszélni feudális államról, abszolutisztikus államról, 

nemzetállamról, világállamról, stb.  
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emberi viselkedés megváltozásának okát a habitusnak azzal az átalakulásával magyarázza, 

amikor már korai gyerekkorban automatizmusként jelentkeznek azok a belső kényszerek, 

amelyek ellen nem lehet védekezni. Álláspontja szerint a pszichés belső kényszer 

stabilitásának fontos szerep jut a fizikai erőszak monopolintézményeinek kialakulásában és a 

központi társadalmi szervek növekvő stabilitásában. Az erőszak monopóliumának 

létrejöttével indokolja azt a kiszámíthatóságot is, amit korábban az egymás általi 

fenyegetettség nem biztosít. Továbbá az erőszak monopolizálásával egy időben kialakuló 

szenvedélymentes önuralmat („felettes én”) tekinti annak a fontos tényezőnek, amely 

szabályozza az emberi ösztönlétet és viselkedést.  Végül annak a véleményének ad hangot, 

miszerint a mai napig láthatatlan erők által „szabályozottan” zajlik mind az egyéni, mind a 

társadalmi civilizációs folyamat, illetve, hogy a nyugati társadalmak sikeres civilizációjának 

megteremtéséhez szükségeltetik a pszichés működés gazdag differenciáltságának intenzív és 

stabil megteremtése (Elias 2004: 465-480).
44

  

Tehát ezek alapján Elias egy olyan lassan végbemenő viselkedési fejlődésként értelmezi a 

nyugati társadalmak civilizációs folyamatát, amelyben a szociálpszichológiának fontos 

magyarázó szerepe van az emberek és a társadalmak között kialakuló rend megértésében. 

Elméletének gondolati magvát annak az erőszak monopóliumnak
45

 az emberi gondolkodásba, 

illetve természetbe integrálódása jelenti, amelyben a kölcsönös függőség állapota is 

hozzájárul az emberek és a társadalmak közötti békés kapcsolatok kiszámíthatóságának 

megteremtődéséhez. Felfogása szerint az emberi habitus megváltozása, a kölcsönös függőség 

állapota és az erőszak monopóliumának elfogadása a társadalmak rendszerteremtő, 

civilizációs eszközeként értelmezhető.  

A civil hatalom szakirodalom másik fontos igazodási pontját Dieter Senghaas (továbbiakban: 

Senghaas) civilizáló modellje jelenti. Senghaas az 1990-es évek elején, többek között a 

korábbi blokklogikából eredő békepolitikai koncepciók (mint például a „békés együttélés 

koncepciója” vagy a „közös biztonság koncepciója”, stb.) további tarthatatlansága miatt 

fogalmazza meg a „III. békepolitikai komplexprogramot”
46

 (Senghaas 1994; 1995), amely 
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 Lásd bővebben: Elias, Norbert (2004): A civilizáció folyamata. Második javított kiadás. Budapest, Gondolat 

Kiadó 
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 Max Weber német szociológus a legitim erőszak monopóliumát, mint rá jellemző speciális eszközt, a modern 

állam megteremtésének feltételeként és egyben olyan sajátosságaként is látja, amelyben csak az állam 

rendelkezik az erőszakhoz való joggal. Weber a legitim erőszak monopóliumát egyben az uralom eszközének is 

tekinti. Lásd bővebben: Weber, Max (1989): „A politika, mint hivatás.” (Forrás: 

http://www.sze.hu/mtdi/gyoreuropa/Magyar/POLHIVAT.TXT, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 11.) 
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 Senghaas előzményként két korábbi tudományosan kidolgozásra kerülő békepolitikai programot említ meg. A 

„békepolitikai komplex program I.” egy „békerendszer” program (Friedensstruktur), amelynek a következő öt 

http://www.sze.hu/mtdi/gyoreuropa/Magyar/POLHIVAT.TXT


34 
 

által a jövőbeli európai békét megteremthetőnek és megőrizhetőnek véli. Álláspontja szerint a 

Magna Charta (1215) óta Nyugat-Európában létrejövő társadalmi civilizáló folyamat 

alkalmazható lehet az egykori kelet-európai blokk országainak átalakulása során is. Továbbá 

az 1945 utáni nyugat-európai társadalmak során kialakuló tapasztalatokat ajánlja mintaként a 

közép- és kelet-európai társadalmi, gazdasági és politikai átalakulásokhoz.  

Ennek a megközelítésnek a jogossága legalább kétféleképen is magyarázható. Egyrészt a 

közép-kelet-, és kelet-európai államok 1990 körüli helyzete annyiban valóban hasonlítható a 

nyugati államok 1945 körüli helyzetére, miszerint mindkét esetben egy olyan paradigmaváltó 

újrakezdés szükséges, amely a korábbiaktól merőben eltérő állami szerepet és társadalmi 

átalakulást követel meg. Másrészt szorosan kapcsolódva az első szemponthoz, az 1945 utáni 

nyugat-európai jóléti államok kialakulása és sikere a társadalmuk „újraépítésében”, 

mindenképpen vonzerőként hat az egykori közép- és kelet-európai államokra (mint például 

Csehországra, Lengyelországra, Magyarországra, Romániára, Szlovákiára), azok európai 

integrációs elkötelezettségével párosulva.  

Senghaas normatív „civilizáló hexagon” modelljében (Senghaas, 1994; 1995) hat szempont 

teljesülésének szükségességét fogalmazza meg a társadalmak konszolidálásához. Először is az 

erőszak monopóliumának rendelkezésre kell állnia a nyilvános konfliktusok megoldásához, 

tehát a társadalmi rend fenntartása és biztosítása elsődleges szerepet játszik egy új társadalmi, 

gazdasági és politikai rendszer bevezetése szempontjából. Az erőszak monopóliumának 

lehetséges alkalmazása elrettentő erővel bír, ezért fontos, hogy azzal kiszámíthatóan 

rendelkezzen az állam. Ehhez a feltételhez szorosan kapcsolódik a második szempont, amely 

szerint az erőszak monopóliuma csak jogállami ellenőrzés mellett létezhet. E két feltétel 

teljesülése esetén, vagyis az erőszak monopóliumából és a jogállamiságból jön létre az 

alkotmányos állam. Ezek alapján látható, hogy az erőszak monopóliumát jogállami keretek 

közé szorítva teszi kiszámíthatóvá a társadalom számára, miközben azt az alkotmányos állam 

létrehozatalának feltételeként is értelmezi. A harmadik szempontban Elias 

szociálpszichológiai megközelítése fedezhető fel, amikor véleménye szerint a konfliktusos 

társadalmak konszolidálásához elengedhetetlen annak a munkamegosztás szerint 

                                                                                                                                                                                     
összetevőjét különbözteti meg: (1) Pozitív interdependencia. (2) Közeledő szimmetria. (3) Homológia. (4) 

Entrópia. (5). Közös intézmények. A „békepolitikai komplex program II.” egy közösségiesítési folyamat 

programja, amelynek tíz összetevője van: (1) Megállapodás az alapvető értékekről.  (2) A határon átnyúló 

kommunikációs és tranzakciós eljárások kiszélesítése, amelyek minkét fél számára jelentős súlyt képviselnek. 

(3) Érzékenység az erősebb partnerek részéről. (4) Hangsúlyozott növekedés és a közös előnyök elvárása. (5)  A 

probléma megoldási képesség növelése. (6)  A központi terület húzóereje. (7) Szerepcsere. (8) Az elitek 

szélesítése a társadalmi mobilitás esélyének értelmében. (9) Esélyek egy új/alternatív életmódra. (10) A 

motivációk és a viselkedések előre láthatósága (Várakozási stabilitás) (Senghass 1995: 139-144).   
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megkülönböztetett, a társadalom tagjai közötti kölcsönös függőség kialakulása, amelyben az 

egyén képes indulatai korlátozására. Vagyis az individuumnak egy olyan civilizációs 

(szocializációs) folyamaton kell keresztülesnie, amely által túlélése érdekében képessé válik 

indulatai ellenőrzésére. A negyedik szempontban a társadalmak átalakulásának 

elengedhetetlen következményének tekinti a közép és hosszú távú demokratizálódási 

folyamatot, amely során a társadalomban megfogalmazott részérdekek kifejeződésének is 

lehetőséget kell kapnia a politikai döntések meghozatalában. Az ötödik szempont az állami 

redisztribúció társadalmi igazságosságának megteremtését célozza, amelyet a létrejött 

társadalmi javak elosztásának megvitatásával vél biztosíthatónak. Utóbbit azért tartja 

szükségesnek, mert elismeri a versenyen alapuló gazdaságok természetéből adódó társadalmi 

hátrányok lehetőségét is. Az előző öt szempont ideális megvalósulása esetén következik be a 

hatodik fontos feltétel, mely a konstruktív konfliktusmegoldások politikai kultúrájának 

kialakulása. Ennek során kialakulnak azok az eljárások, értékek és normák, amelyek 

alapvetően befolyásolják a társadalmi konfliktusok rendezésének formáit (Senghaas 1995: 

145-146).
47

 Senghaas „civilizáló modellje” egyben a huszadik század második felében 

kialakuló nyugati modern társadalmak, így például a német társadalmi fejlődés feltételeként is 

értelmezhető, hiszen tapasztalatait is abból meríti. 

A civilizáció folyamatának nemzetközi szintre történő helyezését adja Volker Rittberger 

(továbbiakban: Rittberger) úgynevezett „világállam modellje” (Rittberger 1997, 2000; 2003). 

A szerző itt abból indul ki, hogy „Elias a szuverén állam létrejöttével még nem tekinti 

lezártnak a civilizáció folyamatát” (Rittberger 2003: 320). Felfogása szerint a társadalmi 

szereplők intenzív cserekapcsolataiból kialakuló sűrű hálózat és az erőszak monopóliumának 

legitim alkalmazása jelentik a civilizációs folyamat alapelemeit (Uo.: 320-321). Tehát 

alapvetően a nemzetközi társadalmi kapcsolatok és a kiszámítható nemzetközi biztonság 

megteremtődésében látja a nemzetközi politika civilizálásának feltételeit. Álláspontja szerint 

„a nemzetközi és transznacionális kölcsönös függőségek hálózata magával hozza a legális 

erőszak alkalmazásának központosítását és monopolizálását a nemzetközi kapcsolatokban, és 

ennek a folyamatnak a végpontjaként jön létre a világállam” (Uo.: 321). Mindezt onnan látja 

felismerhetőnek, amikor az már képes kötelező normákat és szabályokat alkotni, illetve 

azokat érvényesíteni. A világállamot az államok hierarchikus rendjének csúcsára helyezi el, 
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 Lásd részletesen: Senghaas, Dieter (1995): Friedensgespräch. Die Ordnung des Friedens – ein mehrfaches 

Komplexprogramm. Das Beispiel Europa. (Vortrag). Osnabrücker Jahrbuch. Frieden und Wissenschaft. II/1995. 

Dialog. Wissenschaft – Gesellschaft – Politik – Kultur, Osnabrück, Universitätsverlag Rasch, 133-149 pp. 

(Forrás: http://www.ofg.uni-osnabrueck.de/jahrbuch-pdf/1995/JB1995_Senghaas.pdf, Letöltés időpontja: 2019. 

szeptember 11.) 

http://www.ofg.uni-osnabrueck.de/jahrbuch-pdf/1995/JB1995_Senghaas.pdf
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amely ebbéli pozícióját az egyes államoktól örökre átadott szuverenitás alapján gyakorolja, és 

akaratát a legitim erőszak monopóliumának kényszerítő erején keresztül érvényesíti. 

Véleménye szerint éppen az erőszak monopóliuma jelenti azt a fontos tényezőt, ami miatt 

viszont „a nemzetközi szervezeteknek tiltva van a saját világállam létrehozásának lehetősége, 

ugyanakkor az ENSZ a BT legitim erőszak monopólium alkalmazásának lehetősége miatt egy 

születésben lévő világállamnak tekinthető” (Uo.).
48

  

Rittberger a nemzetközi politika civilizálásának negyedik
49

 lépcsőfokaként értékeli a 

világkormányzás világállam nélküli (global governance) megteremtését (Uo.: 322).  Global 

governance alatt egy olyan „eljárási struktúrát ért, amelyben az önmagukra kötelező érvényű 

normák és szabályok államközi cselevési összefüggésekben tartósan irányítanak anélkül, hogy 

egy hierarchikusan fölérendelt autoritás ezt a létrehozott, bevezetett rendszert, és szükség 

esetén annak be nem tartását szankcionálná” (Uo.). Eszerint az államok által önkéntesen 

követett normák és szabályok határozzák meg azokat a cselekvési maximumokat, amelyeket 

azok magukra nézve követendőnek tartanak. Tehát ekkor az államok belső „pszichés” 

kényszerükből adódóan tekintik érdeküknek a nemzetközileg meghatározott normák és 

szabályok betartását, hiszen ellenkező esetben az a veszély fenyegetheti őket, hogy „a 

jövőben nehezebbé válik számukra együttműködési partnereket találni” (Uo.: 323). A global 

governance rendszerében „a nemzetközi szervezetek egy felügyeleti szerepet játszanak, amely 

során csökkentik annak a valószínűségét, hogy a jelentős és tartós normamegsértések és 

szabályszegések felderítetlenül maradjanak. Ezáltal megállapítható, hogy a nemzetközi 

szervezetek hozzájárulhatnak az államok közötti normák és szabályok megállapodásához és 

betartásához” (Uo.). Utóbbi értelmezése felfogható akként is, miszerint a global governance 

szintjén már nem az erőszak monopóliumának birtoklása, hanem a nemzetközi 

együttműködésből történő kizárás pszichés fenyegetettsége jelenti a közösen elfogadott 

szabályok és normák betartásának kényszerét. Rittberger álláspontja szerint ezen a szinten „a 

nemzetközi szervezetek mutatják meg a nemzetközi kapcsolatok civilizálásának 

megvalósíthatóságát és nyitnak utat egy világrend politika vagy világ belpolitika számára” 

(Uo.: 324). Tehát az állam korábbi civilizálási feladatát a huszonegyedik században már a 

nemzetközi szervezetek valósítják meg a nemzetközi politika szintjén.   
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 Lásd részletesen: Rittberger, Volker (2003): Zwischen Weltstaat und Anarchie der Staatenwelt: „Weltregieren 

ohne (Welt-) Staat”. In.: Rittberger, Volker-Zangl, Bernhard (2003): Internationale Organisationen. Politik und 

Geschichte. Harmadik átdolgozott kiadás. Opladen, Leske und Budrich Verlag, 315-324 pp. 
49

 Az elsőt az „államok világának anarchiája”, a másodikat a „világhegemónia”, a harmadik pedig „világállam” 

kialakulása jelenti (Rittberger 2003: 322).   
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Rostoványi álláspontja szerint a civilizációs folyamat lényege leginkább abban ragadható 

meg, hogy az „fokozza a belső és külső környezettel szembeni kiszámíthatóságot, így 

csökkenti a bizonytalanságot, vagyis növeli a biztonságot” (Uo.: 794). Ugyanakkor azokra a 

decivilizációs folyamatokra is felhívja a figyelmet, amelyeket éppen a korlátok nélkül 

elszabadult
50

 globalizáció következményeiként azonosít, és ezzel összefüggésben az állam 

korábbi civilizáló szerepének csökkenésére figyelmeztet (Uo.: 795). Ez viszont akként is 

értelmezhető, miszerint az állam kieső civilizáló szerepe miatt egy olyan űr keletkezik, amely 

betöltésre vár, vagy már betöltik, ahogyan azt Rittberger a nemzetközi szervezetek 

vonatkozásában kifejti. Ugyanakkor Rostoványi is megfogalmazza annak a feltételét, ami 

filozófiai alapot adhatna egy globális civilizációs folyamatnak: „Egy ilyen fajta, a létező 

civilizációk közös pontjain, közös értékein alapuló globális etika megvalósítása minden 

civilizáció elemi érdeke. Valójában az erre irányuló törekvés tekinthető az igazi, 

történelemfilozófiai és nem technikai értelemben felfogott civilizációs, az ezzel szemben álló 

pedig a decivilizációs folyamatnak. Az élet ellen irányuló megnyilvánulások (genocídium, 

etnikai tisztogatás, terrorizmus, erőszak) bátran tekinthetők az univerzális civilizációs értékek 

– ha úgy tetszik: az emberi univerzálék – elleni fellépésnek, vagyis decivilizációs 

megnyilvánulásnak” (Uo.). Az univerzális értékek meghatározásának kérdésével kapcsolatban 

viszont annak a nehézségére hívja fel a figyelmet, miszerint „a nyugati civilizáció vagy egy 

partikuláris civilizáció értékei tekinthetőek-e annak” (Uo.: 795-796).
51

 Természetesen egyik 

sem tekinthetők annak, de ez még nem zárja ki annak a törekvésnek a lehetőségét, amely a 

nyugati civilizáció értékeit mások számára is megismerhetővé és megérthetővé kívánja tenni.   

A kutató álláspontja szerint a civilizáció folyamatának változása (iránya) elsősorban attól az 

emberi cselekvéstől függ, amely képes felelősséget vállalni annak alakításáért. A nemzetközi 

politika civilizálásában az államok továbbra is fontos szerepet játszanak, de nem 

kizárólagosat. Hiszen amíg alapvetően az államok alkotják meg a nemzetközi rendszer 

működésének különböző szabályait, addig a nem állami szereplők is befolyással rendelkeznek 

ezeknek a szabályoknak az alakítására, vagy a már meglévők átalakítására. Jelen kutatás 

szempontjából a továbbiakban elsősorban az érdemel figyelmet, hogy a Public Diplomacy 

területén működő pártalapítványok (mint nemzetközi intézmények) miként vesznek részt a 

nemzetközi politika civilizálásában. 
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életünket a globalizáció? Budapest, Napvilág Kiadó 
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 Lásd részletesen: Rostoványi Zsolt (2002): A civilizációk(k) globalizálódása vagy a globalizáció 

(de)civilizálódása. In.: Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia lapja, 2002. június, 785-799 pp. 

(Forrás: http://www.matud.iif.hu/2002-06.pdf, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 15.) 
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IV.2. Public Diplomacy  

IV.2.1. A Public Diplomacy fogalma 

A Public Diplomacy
52

 értelmezésének számos példája van a nemzetközi szakirodalomban, 

ezért a disszertáció ezek közül most csak néhány megközelítésen keresztül szemlélteti a 

fogalom összetettségét, és az eltérő megközelítésekből adódó különbségeket.  

Az első fogalom meghatározás szerint „a Public Diplomacy a kormányzat külföldi 

közvéleménnyel folytatott olyan kommunikációja, ami az adott kormány nemzeti ideáinak, 

eszményképeinek, intézményeinek és kultúrájának, illetve céljainak és politikájának 

megértését szolgálja” (Tuch 1990: 3). Tehát ebben az esetben Public Diplomacy során egy 

kormányzat (állam) külpolitikai tevékenységének identitási hátterét akarják megértetni és 

elfogadtatni a fogadó államban.  

Az következő megközelítés már kiterjeszti a fogalmat a kormányzati szerveken kívül eső 

privát szereplők csoportjára (Siegnitzer – Coombs, 1992) is, és alapvetően olyan módszerként 

értelmezi a Public Diplomacy tevékenységet, amely során „közvetlenül vagy közvetve 

befolyásolják azokat a nyilvános attitűdöket és véleményeket, amelyek közvetlenül egy másik 

kormányzat külpolitikai döntéseiben jelentkeznek” (Siegnitzer – Coombs 1992: 138). Vagyis 

ebben a meghatározásban a tájékoztatáson és megértetésen túl, már megjelenik a 

kommunikáción keresztüli közvetett politikai befolyásolás célja, így a napirendállítás által 

történik meg a másik ország külpolitikájának „puha” alakítása.  

Ezzel szemben Nye már a Public Diplomacy hosszú távú kapcsolatépítéseinek fontosságát is 

kiemeli, illetve annak három fontos dimenzióját nevezi meg. Az első és legfontosabb az a 

napi kommunikáció, amely során a külföldi sajtó számára elmagyarázzák a politikai 

döntéseket. A második a stratégiai kommunikáció, amelyen keresztül különböző központi 

politikai témákat támadnak, vagy bizonyos esetekben igyekeznek előtérbe helyezni. A 

harmadik a hosszú távú személyes kapcsolatok fejlesztése, csereprogramok, ösztöndíjak, 

konferenciák által (Nye 2004: 107-108). Ugyanakkor Nye is elismeri az NGO-k részvételének 

fontosságát a Public Diplomacy területén, ahol szerepüket a kedvező környezet 
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 Németországban a Public Diplomacy megfelelője a „politische Öffentlichkeitsarbeit” megnevezés, aminek 

szinonimájaként ma gyakran megjelenik a „politische Public Relations” kifejezés. Az interdiszciplináris 

megközelítést magába foglaló fogalmat először Franz Ronnenberger fekteti le, aki a „plurálisan szervezett 

gazdasági és társadalmi berendezkedésen belüli szervezett érdekek konszenzusképzésének útjaként, fajtájaként 

és módjaként nevezi meg.” (Ronnenberger 1977, idézi Bentele 1998: 124-125) 

 



39 
 

létrehozásában és a hosszú távú vonzerő kialakításában látja, mivel „az gyakran sokkal 

hitelesebbnek tűnik, mint a közvetlen kormányzati törekvések” (Nye 2011: 97). Mindennek 

oka alapvetően az NGO-k megjelenési formájában rejlik, vagyis hogy nem felülről, 

hivatalosan megfogalmazott politikai szándékként jelennek meg, hanem sokkal inkább egy-

egy alulról érkezőnek tűnő kezdeményezésben. Mindezek alapján tehát az NGO-k által is 

létrejön a soft power, miközben azok „mind a más országok közvéleményére, mind azok 

kormányzó elitjére is hatnak, és a kormányzati politikák számára támogató vagy tiltó 

környezetet teremtenek” (Uo.: 101).  

Jan Melissen a „New Public Diplomacy” fogalmának három összetevőjét különbözteti meg. 

Egyrészt jelenthet egy általános állami tevékenységet. Miközben Ő is elismeri, hogy „a 

különböző nem állami szereplők, szupranacionális és szubnacionális játékosok saját maguk is 

fejlesztik a Public Diplomacy politikájukat, illetve, hogy a Public Diplomacy sokkal inkább 

működik hálózati környezetben, mint a nemzetközi kapcsolatok hierarchikus állam központú 

modelljében” (Hocking 2005, idézi Melissen 2005:12).  Másrészt a címzettje szintén a 

külföldi közvélemény, ám az azzal foglalkozó stratégiákat megkülönbözteti a diplomácia 

hazai szocializációjától. Tehát tevékenysége közben a fogadó ország közvéleményének (akár) 

„(re)szocializációját”, vagyis gondolkodásának alakítását tekinti elsődleges szempontnak. 

Harmadrészt, általában olyan, egy esetleg két irányba megvalósuló információs áramlatot is 

magában foglal, amelynek alapvető célja egy állam pozitív képének kialakítása a külföldi 

közvélemény számára, miközben „a soft céljai mellett, hard céljai
53

 is lehetnek, mint például a 

szövetségesek találása, a konfliktus megelőzés, a katonai beavatkozás” (Uo.: 12-14.). 

Melissen hangsúlyozza továbbá a külügyi kulturális kapcsolatok és a Public Diplomacy 

közötti átfedéseket is. A két tevékenység közötti közös pontokat a „külföldi közvéleménnyel 

történő növekvő kapcsolatok, a kölcsönösség és a stabil kapcsolatok létrehozása, valamint a 
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 Christopher Walker és Jessica Ludwig (National Endowment for Democracy) megalkotja a „sharp power” 

(„éles hatalom”) fogalmát, amely hard power egyik formájaként a Public Diplomacy területén végzett 

információs hadviselésre vonatkozik. Lásd részletesen: Walker, Christopher-Ludwig, Jessica (2017): The 

Meaning of Sharp Power. How Authorian States Project Influence. In.: Foreign Affairs.com (2017. november 

16.) (Forrás: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power, Letöltés 

időpontja: 2019. december 20.) Nye véleménye szerint, annak ellenére, hogy sharp és a soft power nagyon 

különböző módon működnek mégis nagyon nehéz azok megkülönböztetése. „Minden meggyőzés azzal 

kapcsolatos döntést érint, hogy hogyan alakítsuk az információkat. De ha ezt az alakítást megtévesztés 

árnyékolja be, mely korlátozza az alany önkéntes választását, az átlépi a kényszerítés határait. Ez az a minőség – 

a szándékos csalással kapcsolatos nyitottság és határok – melyek megkülönböztetik a soft hatalmat a sharp 

hatalomtól.” Lásd részletesen: Nye, Jr. Joseph S. (2018): How Sharp Power Threatens Soft Power. The Right 

and Wrong Ways to Authoritarian Influence. In.: Foreign Affairs.com  (2018. január 24.) (Forrás: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power, Letöltés 

időpontja: 2019. december 20.)  

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power
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hosszú távú „nyereség”, a szívek és gondolatok megnyerése, valamint a bizalomépítés jelenti” 

(Uo.: 21).  

Végül, létezik az a fogalmi megközelítés is, amely szerint a Public Diplomacy szintén az 

állami szereplők intézkedéseinek leírásaként értelmezhető, és elsődleges címzettje továbbra is 

a külföldi nyilvánosság. Ebben az értelmezésben viszont már „egyértelműen megjelenik az az 

állami szándék is, amelynek már kifejezett célja a képviselt államok soft powerének növelése. 

Utóbbihoz a Public Relations (PR) eszközeit veszi igénybe, hálózatokat épít ki és külügyi 

kultúrpolitikai intézkedéseket hajt végre” (Ostrowski 2010: 48). Daniel Ostrowski a Public 

Diplomacy három alapvető összetevőjét különbözteti meg. Az első a Public Relations, 

amelyet alapvetően azzal a médiamunkával azonosít, amelyet az adott célországban végeznek 

el a napirend kijelölés során. A második a külügyi kultúr-, és oktatáspolitika, amely során 

elsősorban olyan hosszú távú, puha eszközöket alkalmaznak, mint például a kulturális csere 

vagy a felsőoktatási együttműködések. A harmadik azoknak a hálózatoknak a kialakítása, 

amelyek elsősorban a személyes kapcsolatokon alapuló bizalom kiépítésében játszanak 

szerepet. Ide tartozik a külügyi kultúrpolitika közvetítőszervezeteinek tevékenysége is 

(Ostrowski 2010: 39-40). Mindezek alapján, láthatóan a Public Diplomacy értelmezésekben 

mindvégig jelen van az elsődleges állami szerepvállalás megjelenése, a külföldi 

közvéleménnyel történő kapcsolattartás és a napirendállítás (agenda setting) szándéka, 

továbbá a hosszú távú tervezés és a (személyes) kapcsolatok kiépítése, valamint a nem állami 

szereplők tevékenységének hangsúlya is. 

A Public Diplomacy mai leírásaként a kutató a következő fogalom meghatározásra tesz 

kísérletet: Állami, vagy nem állami szereplők külföldön rendszeresen végzett soft power 

tevékenysége. Ennek során a különböző területeken (mint például a média, az oktatás és 

képzés, a kultúra, a fejlesztési együttműködések, a nemzetközi párbeszéd, az univerzális 

jogok érvényesítése, stb.) fontos szerepet kap a puha eszközök (mint például az agenda 

setting, a különböző marketing eszközök, a külügyi kultúr- és oktatáspolitikai stratégiák, a 

párbeszédek megvalósításának támogatása, stb.) alkalmazása. Elsődleges célja a fogadó 

ország közvéleményének alakítása, ezáltal az elitek döntéseinek indirekt befolyásolása. 

További fontos jellemzője a hálózatok kialakítása, a hosszú távú tervezés, a személyes 

kapcsolatok ápolása és a multiplikátor eszközök alkalmazása.  
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IV.2.2. A Public Diplomacy a nemzetközi kapcsolatok iskolái szerint 

A neorealista iskola szerint a nemzetközi rendszer felépítése anarchikus és decentralizált, 

illetve a kormányzás nélküli politika jellemezi. Az államok a nemzetközi kapcsolatok 

legfontosabb szereplői, akik alapvetően a túlélésükért küzdenek (Waltz 1979: 88-93). 

Alapvetően ők hozzák meg azokat a szabályokat, amelyek között a nemzetközi viszonyok 

kialakulnak. Hatalmuk kialakításában fontos tényezőt jelent az erőforrások birtoklásának 

képessége, ami egyben a nemzetközi rendszer struktúrájának megváltozására is hatással van 

(Uo.: 98). A neorealista iskola elismeri az államok közötti interdependencia létezését, és 

hangsúlya szerint alapvetően saját kiszolgáltatottságuk csökkentésére törekednek. A 

nemzetközi rendszer sajátossága az önsegélyezés, amelyben „a biztonsággal kapcsolatos 

megfontolások alárendelik a gazdasági hasznokat a politikai érdekeknek” (Uo.: 107). Az 

államok olyan szuverén (autonóm) hatalomként jelennek meg, akik külpolitikájuk során 

állapodnak meg egymással. Tehát a külpolitika az államok kizárólagos feladata, melyet 

hivatásos diplomaták végeznek, tehát ebben az értelemben egy-egy államot csak akkor 

reprezentálhat vagy képviselhet egy társadalmi szervezet, vagy NGO, ha az az állam 

megbízásából jár el.
54

    

A neoliberális iskolához tartozó Andrew Moravcsik nézete szerint az állam és a társadalom 

közötti kapcsolat alapvető hatással van az állam viselkedésére a világpolitikában. „A 

társadalmi eszmék, érdekek és intézmények befolyásolják az állam viselkedését az állam 

preferenciáinak kialakítása által, tehát az alapvető társadalmi célok alapozzák meg a 

kormányok stratégiai kalkulációit” (Moravcsik 1997: 513). Ebben az esetben a Public 

Diplomacy szerepe az állami külpolitikai preferenciáinak a kialakítása során merülhet fel, 

hiszen „a nemzetközi politika alapvető szereplői közé tartoznak az egyének és a privát 

csoportok, akik maguk a társadalmi befolyásolás eszközével élnek a különböző érdekek 

támogatása során” (Uo.: 516). Ez egy olyan „bottom-up” folyamatot jelent, amelyben a 

társadalmi érdekek vannak meghatározó hatással az állam külpolitikájára, és aminek során az 

állam különböző társadalmi csoportok és szereplők érdekeit valósítja meg a külpolitikában 

(Uo.: 518). A Public Diplomacy tehát annak a „transmission belt” (Moravcsik, 1997) 
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Publishing Company 



42 
 

folyamatnak az összetevőjeként jelenik meg, amely „által az egyének és csoportok 

preferenciái és társadalmi hatalma állami politikává fordítódik át” (Uo.).
55

  

A neoliberális iskola utilitarista szárnya szerint a politikai szereplők alapvetően olyan 

magatartás (homo oeconomicus) mellett kötelezik el magukat, amely során a legnagyobb 

haszon mellett a legkisebb veszteséget remélik, miközben elsődleges érdekük a túlélésük 

biztosítása. A „policy network” (Freund – Rittberger, 2001)
56

 szereplői „formálisan a politikai 

adminisztratív rendszer szereplőire (mint például a politikai, az adminisztratív és a politikai-

adminisztratív szereplők) és a privát szereplőkre (vállalkozók, gazdasági érdekcsoportok, 

társadalmi és politikai polgári csoportok) lehet szétbontani, akik maguk is saját külpolitikai 

preferenciáik érvényesítésére törekednek” (Andrei – Rittberger 2009: 37-38). A Public 

Diplomacy szerepe itt legalább két szempontból is beazonosítható. Egyrészt a privát szereplők 

(vagy NGO-k) érdekérvényesítő képességének keresztülvitele szempontjából merül fel, 

amikor azok a társadalomban megfogalmazódó általános érdekek (mint például a közjó) 

képviselőjeként a napirendállítás eszközével igyekeznek befolyásolni a külpolitikai 

döntéseket. Másrészt, amikor Public Diplomacy szereplői a külpolitika olyan eszközeivé 

vállnak, amely intézmények tevékenysége nélkülözhetetlen az állam külpolitikájának 

végrehajtásában. Ez a pozíció szintén biztosíthatja érdekeik érvényesítésének lehetőségét.  

Az interdependencia elmélete szerint az államok a globalizáció folyamatában a kölcsönös 

függőség állapotába kerülnek, és ki vannak téve a nem szándékolt hatások 

következményeinek is.  Az elmélet a multilaterális együttműködések fontosságát 

hangsúlyozza a nemzetközi kapcsolatokban, mivel véleménye szerint a nemzeti, egyéni utak 

választása nem vezet megoldásra. Megítélése szerint az államok külpolitikai mozgásterük 

folyamatos szűkülésével néznek szembe, miközben a NGO-k saját érdekeik érvényesítésére 

törekszenek. „(…) az egyre olcsóbbá váló információtovábbítás megnyitja a területet a lazán 

strukturált hálózati szervezetek és az egyének számára is. Ezek a nem kormányzati 

szervezetek és hálózatok különösen hatékonyak a határok figyelembevétele nélkül az 

államokba történő behatolásokban és a hazai választóikat használják a napirendalkotáshoz” 

(Keohane – Nye 2012: 214). Keohane és Nye az interdependencia hatásainak csökkentésére a 

globalizáció kormányzásának (global governance) öt formáját fogalmazza meg. Ennek egyik 
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opciójaként jelenik meg a „transznacionális és transzgovernmentális együttműködés, amely a 

civil társadalmat is bevonva a globalizációt oly módon kormányozza, hogy az ne érintsen 

koherens állami cselekményeket.” (Uo.: 254).
57

  

A transznacionális politika elmélete szerint a globalizáció folyamatában az államok már 

többé nem kizárólagos szereplői a nemzetközi kapcsolatoknak. Olyan új szereplők jelennek 

meg a külpolitikában (mint például az NGO-k), akik társadalmi felhatalmazásukat nem 

legitim választások alkalmával nyerik, hanem sokkal inkább egy-egy általuk felkarolt fontos 

ügy (issue) által. Viszont működésük sajátossága, hogy „a nem kormányzati szereplők 

transznacionálisan működnek, ezáltal nagyobb lehetőségük van a nézeteik alakítására és 

propagálására (Uo.: 223). Tehát az államok által képviselt érdekek mellett megjelenik más 

érdekek artikulációja is, amelyeket társadalmi szervezetek akár külföldön is képviselnek. Az 

NGO-k a külföldi közvélemény támogatását is megnyerve igyekeznek ezeket a társadalmi 

érdekeket határokon átnyúlóan képviselni. Ezt a jelenséget a „külpolitika társadalmasodása” 

(Czempiel, 1999) kíséri, amely során már nem az állam a külpolitika kizárólagos művelője 

(non government foreign policy), hanem például az NGO-k a Public Diplomacy keretén belül 

a politikai napirend meghatározásának segítségével igyekeznek befolyásolni a külföldi 

kormányok politikai döntéseit. Ugyanakkor mindez nem zárja ki annak a lehetőségét sem, 

hogy ez egyes államok az NGO-k segítségét is igénybe vegyék külpolitikai céljaik 

képviseletében és elérésében, ami alapvetően attól függ, hogy az adott kormányzat hogyan 

látja érvényesíthetőbbnek a céljait.
58

 
59

  

A konstruktivista iskola kiinduló állítása szerint a valóság társadalmilag konstruált és ebből 

a konstrukcióból jönnek létre azok a változtatható, különböző társadalmi értékek és 

szabályok, amelyek alapvetően meghatározzák az egyes szereplők (homo sociologicus) 

identitását és érdekeit. Sőt, a különböző szereplők által követett társadalmi normák egyben 

legitimmé és kiszámíthatóvá is teszi a magatartásukat a külső környezetük felé. A 

szakirodalomban a konstruktivizmus irányvonalainak többféle megkülönböztetése (mint 

például John Gerard Ruggie hármas felosztása)
60

 is megtalálható. A disszertáció a 

továbbiakban „a konstruktivista iskolához szorosan kötődő két egymástól függetlenül 
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International Organization, Vol. 25., No. 3. (Summer, 1971), 706-720 pp.  
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 Lásd bővebben: Kiss J. László (2003): Globalizálódás és külpolitika. Budapest, Teleki László Alaptvány, 63-

67 pp. 
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kialakuló konstruktivista külpolitikaelmélet kutatási tradíciót” követi (Boekle és mások 2001: 

71-74, idézi Andrei – Rittberger 2009: 40). Ennek egyik irányvonala, a transznacionális 

konstruktivizmus az államok nemzetközi szinten megvalósuló külpolitikáját abból a 

szempontból vizsgálja, hogy azok nemzetközi identitására és szerepére mennyire hatnak a 

nemzetközi normák. Vagy ahogyan azt Martha Finnemore megfogalmazza „az államok úgy 

szocializálódnak, hogy elfogadják a nemzetközi szervezetek által ajánlott új normákat, 

értékeket és értékfelfogásokat” (Finnemore 1993: 4).
61

 Ezzel szemben a másik irányvonal, a 

szociálkonstruktivizmus a társadalmi normáknak a külpolitikai viselkedésre történő hatását 

vizsgálja, miközben nem csak az államot tekinti az egyetlen lehetséges külpolitikai 

szereplőnek. „Egy mérsékelt szociálkonstruktivizmus alapján abból lehet kiindulni, hogy a 

társadalmi szereplők identitásaikat és érdekeiket, valamint a társadalmi struktúrákat 

változatosan alkotják, amelyek az együttműködési folyamatokban a társadalmi szereplők 

normatív és kognitív meggyőződéseként jelennek meg” (Zangl – Zürn 1996: 344). Tehát a 

szociálkonstruktivista megközelítés nem zárja ki a társadalmi szereplők megjelenését a Public 

Diplomacy területén. Ugyanakkor annak szereplői szintén a többségi társadalmi normák és 

értékek alapján kialakuló célok (érdekek) megjelenítésén keresztül nyerik el társadalmi 

felhatalmazásukat, amely ugyanakkor egy szerepelvárást és egy viselkedési módot is 

meghatároz számukra.  

IV.3. A külügyi kultúrpolitika  

IV.3.1. A külügyi kultúrpolitika fogalma 

A külügyi kultúrpolitika fogalmának tárgyalása kapcsán fontos arra a történelmi körülményre 

utalni, miszerint a kulturális külpolitikának olyan historikus előzményei is vannak, ami által 

annak fogalma az egyes (korábbi) államok különböző viselkedésén keresztül más és más 

értelmet nyer.
62

 Jelen vizsgálódás a fogalomnak elsősorban az NSZK-ban megfigyelhető 

tartalmi változásaira koncentrál.  
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 Lásd részletesen: Finnemore, Martha (1996): National Interests in International Society. Ithaca-London, 

Cornell University Press   
62

 Kurt Düwell német történész professzor emeritus, az államok közötti bilaterális kapcsolatok történelmi 

tapasztalataiból kiindulva a külügyi kultúrpolitika következő hat megjelenési formáját különbözteti meg: (1) 

Kulturális kisugárzás: Az állam vagy a kormányzatok passzivitása mellett is szabadon kifejlődő, egyoldalú vagy 

kölcsönös kulturális kapcsolatot jelent. Döntő faktora az a kulturális vonzás, amelyet a befogadó fél valamilyen 

formában adaptálandónak tekint. (mint, például a Gentleman ideál időnkénti kisugárzása a Brit 

Nemzetközösségekre). (2) Kulturális önmeghatározás: Olyan céltudatos tevékenység, amely során egy nemzet 

kulturális javainak szimpátia keltése és tárgyilagos bemutatása közben készséget mutat arra, hogy elfogadja más 

nemzet igényét is a kulturális önmegmutatásra és vele kulturálisan a kölcsönösség alapján együttműködjön 

(mint, például ahogyan azt az 1930-as évek közepétől a British Council megvalósította az egyoldalúan 
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Az alábbi néhány példa kiválóan szemlélteti a külügyi kultúrpolitika politikai diskurzusban 

megfigyelhető változó értelmezését. Hildegard Hamm-Brücher
63

 a külpolitika „harmadik 

dimenziójának” nevezi” (Maaß 2009: 25). Klaus Kinkel (FDP) külügyminiszter (1992-1998) 

„a külpolitika fontos, integráns és egyenjogú alkotóelemeként” (Kinkel, 1996)
64

 utal rá. 

Joschka Fischer (B90/G) külügyminiszter (1998-2005) „a konfliktus megelőzéshez és 

békebiztosításhoz igazodó német külpolitika integráns részeként” (Fischer, 2000)
65

 említi. 

Frank-Walter Steinmaier [Németország Szociáldemokrata Pártja (továbbiakban: SPD)] 

külügyminiszter (2013-2017) a „külpolitika központi fundamentumaként” (Steinmaier, 

                                                                                                                                                                                     
terjeszkedő propaganda hatásainak védekező kiegyenlítésében.).  (3) Kulturális expanzió: Többé vagy kevésbé a 

saját kultúra fölényéből indul ki és elterjedésével törődik. Továbbá a saját kulturális javak bemutatásának olyan 

tervszerű reklámozása, amely össze van kötve egy létező, de korlátozott készséggel arra vonatkozólag, hogy más 

nemzetek vagy nemzetiségek saját kulturális javaiknak a bemutatására irányuló igényét figyelembe vegye és 

számukra csak ilyen korlátozott keretek között kínál kulturális együttműködést és hatást (mint, például a I. 

Napóleon császársága). (4) Kultúrpropaganda: A nemzeti hatalmi terjeszkedés céljából végzett tevékenység, 

amely során a kulturális javak bemutatása tervszerű reklámozás által történik. Fő céljából adódóan csak nagyon 

korlátozott készség mutat más nemzetek vagy nemzetiségek igényeinek egyenjogú figyelembevételére vagy 

számukra kulturális együttműködést vagy kulturális hatást biztosítani (mint, például, ahogyan ez a Német 

Császárság és szembenálló nagyhatalmak között az első világháború előtt kialakult). (5). Kultúrimperalizmus: A 

nemzeti és/vagy rasszista hatalomterjeszkedés okán jön létre. Hatalom-politikai világtekintélyhez vezető, 

tervszerűen reklámozó, miközben saját nemzete kulturális javait szellemileg militáns és agresszív módon hajtja 

végre. Alapvetően nem, vagy adott esetben csak opportunista készséget mutat más nemzetek vagy nemzetiségek 

igényeinek figyelembevételére, vagy számukra kulturális együttműködés vagy kulturális hatás biztosítására 

(mint, például, ahogyan az a nemzetiszocializmus és a bolsevizmus esetében történt). (6) Kultúra és fejlesztés: A 

múlt század hatvanas éveitől a nyugati iparosodott államok és a tengerentúli, kolonizációból felszabadult 

államok között kialakult, egyedi (sui generis) kulturális kapcsolat. Ennek során a külügyi kultúrpolitika részévé 

válik az a fejlesztéspolitika, amelynek célja a fejlesztési együttműködések elmélyítése és ezek hosszútávon 

történő fenntartása (mint, például, ahogyan az egykori európai „anyaországok” és a volt tengerentúlim területeik 

között kialakult.) (Düwell 1976:35; 2009:76-79). 
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 Hildegard Hamm-Brücher (1921-2016): bajor újságírónő, liberális politikus és államminiszter. 

Németországban évtizedekig a „Grande Dame des Liberalismus” („A liberalizmus nagy asszonya”) elnevezéssel 

illetik személyét. 1945-ben elnyeri annak az amerikai zónában megjelenő „Neuen Zeitung” újságnak a 

szerkesztői állását, amely nagy hangsúlyt fektet a politikai átnevelésre. Nem sokkal később egy amerikai 

ösztöndíjnak köszönhetően a Harvard University-n politikatudományt hallgathat. A bajor tartományi parlament 

tagja 1950 és 1966, illetve 1970 és 1976 között. 1976-ban a bonni Bundestag tagjává választják és Hans-Dietrich 

Genscher külügyminiszter (1974-1992) meghívására a külügyminisztérium első női államminisztere lesz. 1982-

ben a bizalmi szavazáson Helmut Kohl, későbbi kancellár (1982-1996) támogatása ellen szólal fel és szavaz a 

parlamentben. Ezt követően a Bundestag egyszerű képviselőjeként dolgozik. 1994-ben az FDP jelöltje a német 

államelnöki székre. Párttársa, Jürgen Mölleman antiszemita kijelentése miatt 2002-ben bejelenti az FDP-ből 

történő kilépését. Számos elismerése mellett a Szövetségi Érdemkereszt, a Buber-Rosenzweig Érem és több 

díszdoktori cím viselője, valamint München város díszpolgára. (Forrás: http://www.rheinische-

geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hildegard-hamm-bruecher/DE-2086/lido/5bc5b487a9da51.87691882, 

Letöltés időpontja: 2019. szeptember 5.) 
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 A Bundestagban 1996. június 13-án „Erklärung der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik” címmel 

tartott beszédében. (Forrás: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/erklaerung-der-

bundesregierung-zur-auswaertigen-kulturpolitik-abgegeben-vom-bundesminister-des-auswaertigen-vor-dem-

deutschen-bundestag-805286, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 5.) 
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 A Berlinben 2000. június 4-én „Zukunft der Auswärtigen Kulturpolitik” címmel elmondott beszédében. 

(Forrás: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-des-auswaertigen-

joschka-fischer-784688, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 5.) 
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2009)
66

 tekint rá. Michelle Müntefering (SPD) külügyi kultúrpolitikai államtitkár (2018-) 

pedig a „társadalmak külpolitikájaként” (Müntefering, 2019)
67

 értelmezi.  

Az ötvenes-hatvanas évekből nem ismert a külügyi kultúrpolitika fogalmának tudományos 

igényű meghatározása. Ennek oka részben azzal magyarázható, hogy a külügyi kultúrpolitika 

újragondolása és átfogó kialakításának igénye először csak a hatvanas évek végén jelenik meg 

szövetségi szinten. „Willy Brandt 1967-ben – még külügyminiszterként – a diplomácia és a 

külgazdaság mellett a külpolitika „harmadik oszlopaként” nevezi meg a külügyi 

kultúrpolitikát” (Arnold 1976: 24). A kulturális külpolitikának az NSZK külpolitikáján belüli 

felértékelődése innentől datálható, ekkortól a külpolitikán belüli szerepe különböző 

hangsúlyokkal jelenik meg a politikai közbeszédben.  

A hetvenes években a külügyi kultúrpolitika hivatalos fogalmát a Külügyi Kultúrpolitika 

Parlamenti Vizsgálóbizottság Jelentése (1975) alapján a következőképpen lehet összefoglalni. 

Elsősorban a külföldi oktatás segítését, a tudományos együttműködést, továbbá a 

külföldiekkel történő belföldi kulturális kommunikációt, valamint a más kultúrákkal történő 

olyan együttműködés, csere és párbeszéd kialakítását értik, amelynek feladata az NSZK 

kultúrállam képének megjelenítése a világban, és a nemzetközi kulturális társadalmasításhoz 

történő hozzájárulás. Céljait alapvetően hosszú távon jelöli ki és a külpolitikán belüli önálló 

súlyának megteremtésére a politikai konfliktusokat kerülő szolgáltatási karakterén keresztül 

törekszik. A fogalom értelmezése szerint a külügyi kultúrpolitika a nemzetközi kapcsolatok 

szerkezeti eleme, továbbá az államok közötti világcivilizációhoz tartozik, és ezzel nem csak a 

külpolitika „harmadik oszlopa”, hanem ebben a terjedelemben egyben a nemzetközi 

kapcsolatok egy különleges minőségét is jelenti.
68

  

Tehát a fenti értelmezés szerint a külügyi kultúrpolitika legfőbb hosszú távú célja és feladata 

az NSZK kultúrállamként történő állandó nemzetközi megjelenítése és elfogadtatása oly 

módon, hogy eközben fontos hangsúlyt fektet a kultúrák közötti párbeszéd és együttműködés 
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 Frank-Walter Steinmaier (SPD) külügyminiszter (2013-2017), német államelnök (2017-) a Német Zenetanács 

kulturális „Musik Forum” című online folyóiratának 7. Évjárat, 2009/1 (Január-Március) adott interjúban. 

(Forrás: 

https://www.musikrat.de/fileadmin/files/DMR_Musikrat/Publikationen/Musikforum/Musikforum_Archiv/Musik

forum_2009_01.pdf, Letöltés: 2019. szeptember 5.) 
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 Michelle Müntefering (SPD) a külügyminisztérium nemzetközi kultúrpolitikai államtitkára (2018-) interjúja. 

Stuttgarter Zeitung (2019. január 15.) „Kulturpolitik ist eine sanfte Macht.” (Forrás: https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.staatsministerin-michelle-muentefering-kulturpolitik-ist-eine-sanfte-macht.10b28b28-f19c-

4438-8e4b-6a8a9081a120.html, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 5.) 
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 A Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság 1975. október 7-én kelt jelentésének „Alapelvek” című 

fejezete alapján. (Lásd bővebben a disszertáció 1-es Mellékletében.) 
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mellett, az önazonosságának megőrzésére is. Vagyis az NSZK kulturális önazonosságát a 

nemzetközi együttműködés és kulturális párbeszéd keretei között kívánja megteremteni és 

elfogadtatni. A külső elfogadtatás fontos feltételeként jelennek meg azok az értékek és 

normák, amelyek közös nemzetközi identitást eredményeznek a kulturális párbeszédet 

folytató államok között.   

Az előbbi meghatározáshoz képest a külügyi kultúrpolitika fókuszának szélesítését 

figyelhetjük meg abban a fogalmi megközelítésben, amely a belföldi és külföldi pozitív 

NSZK kép kialakítása érdekében egyes emberek szimpátiájának megnyerését hangsúlyozza. 

„Egy olyan kulturális aktivitást jelent, amely nem csak a saját államhatárokon kívül történik 

meg, hanem egyidejű szándékának megfelelően más nemzetek tagjai felé is irányul” (Simon 

1975: 9). Vagyis a külügyi kultúrpolitika nem kizárólag csak a külföldi társadalmak, hanem a 

német társadalom felé is fordul. Utóbbi esetben például az NSZK-ba különböző státusszal 

(politikai üldözött, vendégmunkás, stb.) érkező emberek társadalmi integrációját nyelvi 

képzéssel segítik elő.     

Hans Arnold
69

 az Auswärtige Kulturpolitik. Ein Überblick aus deutscher Sicht (1980)
70

 című 

munkájában, a külügyi kultúrpolitikát annak a kulturális diplomáciának a részeként látja, 

amelyet az állam külföldön felépít és támogat. Így a külügyi kultúrpolitika fogalma alatt a 

külügyi nemzetközi kultúrkapcsolatokat, illetve az állam külkapcsolatai érdekében 

nemzetközi szinten megjelenő kultúrpolitikát érti. „A külpolitikai gyakorlatban egy ilyen 

politika irányvonala valósul meg a nemzetközi kulturális kapcsolatok állam általi 

támogatásában” (Arnold 1980: 9). A kulturális diplomácia alapvető feladatát az állam külső 

érdekeihez történő hozzájárulásában fogalmazza meg. A hetvenes években a külügyi 

kultúrpolitika szempontjából két fontos állomás is felfedezhető. Az egyik a kultúra 

fogalmának kibővítését célzó szándék. „Ma el kell érni a kultúra szellemi alapjai és tradíciói, 

valamint az abból felnövő civilizáció közötti teljes fesztávolságot. Ahogy gazdaságilag, úgy 

kulturálisan is kialakul egy politikailag egyre nagyobb intenzitást igénylő kölcsönös 

függőség.” A másik a „világkultúrpolitika” szükséges kialakításának megfogalmazása. „A 

multilaterális kulturális befektetéseket a fogadó országok gyakran könnyebben akceptálják, 

mint a hasonló nemzeti kezdeményezéseket. Ezek megkönnyítik a realitásokhoz történő 

alkalmazkodást és a felismerést, viszont nem sértik meg olyan könnyen a nemzeti 
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 Hans Arnold 1972 és 1977 között vezette a német Külügyminisztérium Kulturális Osztályát. A Szövetségi 
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 Lásd részletesen: Arnold, Hans (1980): Auswärtige Kulturpolitik. Ein Überblick aus deutscher Sicht. 
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érzékenységet. Továbbá segítenek az összehasonlítható fogalmak, módszerek és értékek 

használatával egy nemzetközi szervezeti stílus és egy közös világkultúrpolitikai nyelvezet 

kialakításában.”
71

   

Ezt követően a külügyi kultúrpolitika hivatalos fogalma a nyolcvanas és kilencvenes években 

nem változik meg, amiben fontos szerepe van annak a körülménynek, miszerint Helmut Kohl 

kancellár kormányai továbbra is elismerik a hetvenes évek külügyi kultúrpolitikai 

irányvonalainak alapvető érvényességét. Az első változást a külügyi kultúrpolitika 

feladatainak kibővítése jelenti, amikor a kétezres évek elejétől a kultúrán és művészeten túl 

már az oktatás és a tudomány területe is beletartozik. Ekkor megnevezése külügyi 

kultúrpolitikáról (Auswärtigen Kulturpolitik, AKP) már külügyi kultúr- és oktatáspolitikára 

(Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, AKBP) változik. Nem sokkal később a német 

társadalomtudományi világ képviselőinek egy részénél már „világbelpolitikaként” (Habermas, 

2006; Beck, 2010) értelmeződik.  

A világbelpolitika kialakulásának vonatkozásában Horst Köhler német államelnök (2004-

2010) a neves német külügyi agytröszt, a DGAP (Deutschen Gesellschaft für Auswärtigen 

Politik) fennállásának ötvenedik évfordulóján (2005) a „Több világbelpolitikára van 

szükségünk” című beszédében a következőképpen fogalmaz: „Sok területen a nemzeti 

külpolitika ideje majdnem a múlté. Majdnem. A „globális falu” a politika új módszereit 

követeli meg. Ha akarjuk, ha nem: Az utóbbi években egy paradigmaváltás ment végbe. A 

világbelpolitika annyiban realitás, hogy ma jobban, mint valaha, a külpolitikát nem csak 

tisztán nemzeti alapon tudjuk művelni, hanem egy interdependens világ adottságaiból kell 

kiindulnunk.”
72

  

Tehát a volt német államelnök szerint a világbelpolitika kialakulását alapvetően a globalizáció 

folyamatának hatásai (mint például a „globális falu”, az interdependens világ adottságai) 

determinálják. A német társadalomtudósok a globalizációt többek között az alábbi 

fogalmakkal írják le. „Transznacionalizmus” (Schirm, 1997); „nemzetállamon túli 

kormányzás” (Zürn, 1998); „az idő és tér határainak leomlása” (Dahrendorf, 2004); 

„világtársadalom” (Beck, 2005); „kozmopolita demokrácia” (Habermas, 2006); „kockázat-, 
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 Lásd részletesen: A Külügyi Kultúrpolitikai Vizsgálóbizottág Jelentésének 15. pontját „Kibővített 

kultúrafogalom”, illetve 28. pontját „Multilaterális együttműködés”. (Forrás: 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/041/0704121.pdf, Letöltés időpontja: 2019. július 12)  
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 Lásd részletesen: A német szövetségi elnök honlapját. (Forrás: 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/06/20050603_Rede.html, 

Letöltés időpontja: 2019. szeptember 27.) 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/041/0704121.pdf
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/06/20050603_Rede.html
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illetve világkockázat társadalom” (Beck, 2008). Ezek a folyamatok értelmezésükben olyan 

közös világbelpolitikai ügyeket hoznak felszínre, mint például a környezetvédelem, a 

migráció, a klímaváltozás vagy a globális szegénység problémái.  

Oliver Scheytt (SPD) német kultúrpolitikus szerint a kultúra jövőjét érintő kérdések ma 

világszinten jelentkeznek az olyan ügyekben, mint a kulturális globalizáció, a digitalizáció, a 

migráció és a vallás. Álláspontja szerint ebben a helyzetben a „kulturális világbelpolitikán” 

keresztül kell kialakítani azokat a kereteket, amiben a kultúrán és a művészeten keresztül 

közvetíthető a gondolkodás és a tájékozódás. Eszerint „külügyi és a belső kultúrpolitikának 

szoros együttműködésben kell felkarolnia a globális világpolgárság ötletét, illetve a civil 

társadalomban felvállalt nagyobb felelősségvállaláson keresztül kell támogatni a kulturális 

világbelpolitika kialakulását” (Scheytt, 2017).
73

   

A külügyi kultúr- és oktatáspolitika mai meghatározásában már olyan fogalmak jelennek meg, 

amelyek szimpla értelmezése is interdiszciplináris ismereteket feltételez. Sőt, ezek a fogalmak 

„a kultúrpolitikát felértékelik és a globális politikai vagy geostratégiai célok eszközeként 

értelmeződnek” (Weigel 2018: 31). Sigrid Weigel a külügyi kultúrpolitikát a következő 

fogalmakkal írja körül: (1) „Soft Power”: A kultúra ebben az esetben a befolyásolás eszközét 

jelenti az értékek nemzetközi versenyében. (2) „Cultural Diplomacy”: Akkor jelenik meg, 

amikor stratégiai kérdésekről vagy kultúráról van szó, alapvetően a kultúrpolitika eszköze. (3) 

„Nemzeti brandépítés”: Azokban a kampányokban játszik fontos szerepet, amikor egy nemzet 

képe egy marketing szlogenben jelenik meg. (4) „Narratívák versenye”: A globalizáció jelenti 

a kontextusát, továbbá világképek és értékek ellentétéről szól. Hangsúlyai a fejlesztések, a 

szereplők és a cselekmények elbeszélésének meggyőző erejére támaszkodik (Uo.: 23-31). 

Láthatóan ebben a megközelítésben a marketingből
74

 jövő gyakorlatok is megjelennek, tehát 

az üzleti világ „eladási technikái” kerülnek adaptálásra. Ugyanakkor rá kell mutatni néhány 

fontos további körülményre is.  Egyrészt a megjelenési formájára a globális kommunikáció 

feltételei (gyorsaság, elérhetőség, hozzáférhetőség, relatív olcsóság, személyre szabhatóság) is 

komoly hatással bírnak. Másrészt a külföld felé irányuló kommunikációja a fogadó ország 

pontos kulturális és társadalmi ismeretét is feltételezi.  
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 Scheytt, Oliver (2017): „Plädoyer für eine kulturelle Weltinnenpolitik.” (Forrás: 

https://www.kupoge.de/kumi/pdf/kumi157/kumi157_037-038.pdf, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 27.)  
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 Philip Kotler a marketing fogalmát a következőképpen foglalja össze: „Olyan társadalmi és vezetési eljárás, 

amelynek a segítségével egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymást közt, 

miközben szükségleteiket és igényeket kielégítik” (Kotler 1999: 39). Lásd bővebben: Kotler, Philip (1999): 

Marketing menedzsment. Elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés. Második Kiadás. Budapest, Műszaki 

Könyvkiadó 

https://www.kupoge.de/kumi/pdf/kumi157/kumi157_037-038.pdf
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A külügyi kultúrpolitika meghatározására a kutató a következő fogalmat adja: A kultúra 

széles értelemben vett értelmezésén keresztül igyekszik megvalósítani azokat a politikákat 

(mint például a tudományos, oktatási, kulturális cserék, vagy különböző tematikájú 

párbeszédprogramok, stb.), amelyek alapvető célja a külföldi pozitív véleményklíma 

kialakítása mellett, egy adott ország legszélesebb értelemben (mint például gazdaságpolitikai, 

biztonságpolitikai, szociálpolitikai, stb.) vett érdekeinek nemzetközi érvényesítése. A külügyi 

kultúr- és oktatáspolitikában elsősorban a Public Diplomacy területén működő állami és nem 

állami szereplők tevékenysége jelenik meg, míg módszereit is alapvetően a Public Diplomacy 

területén megjelenő puha tényezők alkalmazása határozza meg. 

A külügyi kultúr- és oktatáspolitika (továbbiakban: külügyi kultúrpolitika) fogalmában két 

fontos puha alkotóelem szinte minden esetben jelen van. Egyrészt a kulturális kisugárzásnak 

az állam nemzetközi vonzóságának megteremtésében és fenntartásában van jelentősége, 

aminek alapjait az állam által vallott értékek (demokrácia, emberi jogok, a fenntartható 

növekedés, szegénység elleni küzdelem, természetes erőforrások védelme) és normák (béke 

biztosítása, konfliktus megelőzés, partneri együttműködés) követése során kialakuló identitása 

határoz meg. A vonzás további fontos feltétele a kialakuló identitás nemzetközi elfogadása és 

támogatása, mivel ezek a tényezők hozzájárulnak külső legitimálásának megteremtéséhez. 

Másrészt az identitáshoz szorosan kapcsolódik a kulturális önmeghatározás kérdése, hiszen ez 

a meglévő identitásokon keresztül alakul ki. Az állam kulturális önmeghatározása pedig olyan 

érték (ideológiai) töltetet kap, amely az adott állam társadalmi, történelmi, gazdasági és 

politikai tapasztalatain nyugszik. A kulturális önmeghatározásban fontos szerepet játszanak 

továbbá azok a politikai elitek is, akik hatalmuknál fogva képesek az önmeghatározás 

megfogalmazására. Ők egyúttal felelősséget is viselnek az állam kulturális 

önmeghatározásának sikerességéért.  

A külügyi kultúrpolitika fogalmának átalakulását végigkíséri az idő múlásával együtt járó 

sokoldalú változás, ami az új igényeknek és kihívásoknak történő megfelelés átalakítási 

kényszerével párosul. Mindezek alapján a fogalmi keret folyamatos kibővülése szoros 

összefüggést mutat a társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, technikai változásokból és 

fejlődésből adódó kihívásokkal, illetve az ezekből felismerhető esetleges előnyökkel. Így 

értelmezhető például az oktatás hangsúlyának, illetve a modern marketingeszközök tudatos 

használatának a megjelenése is. Továbbá a külpolitika társadalmasodásának elismeréseként, a 

nem állami külügyi kultúrpolitikai közvetítő szervezetek tevékenységének ösztönzése is a 

külügyi kultúrpolitika céljainak megvalósításában és feladatainak végrehajtásában. 
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IV.3.2. A külügyi kultúrpolitika a nemzetközi kapcsolatok iskolái szerint 

A neorealista iskola esetében a külügyi kultúrpolitika jelentősége a biztonság 

megteremtésének érdekében jelentkező önsegélyezés összefüggésében merülhet fel. 

Mégpedig abban a formában, amikor „az állam egy kivételes esetben megvizsgálja annak a 

lehetőségét, hogy vajon a külügyi kultúrpolitikája mennyire képes támogatni saját 

biztonságát” (Andrei – Rittberger 2009: 36). Vagyis az állam ebben az esetben a külügyi 

kultúrpolitikát veszi igénybe, hogy „a kultúra eszközeivel befolyást gyakoroljon az államok 

világára, vagy (…) a befolyását, illetve hatalmát növelje a kulturális kapcsolatokban 

(Harnischfeger 2007: 713, idézi Andrei – Rittberger 2009: 36).
75

 Tehát ebben az esetben az 

állam a kulturális diplomácia területét használja érdekei (mint például a biztonsága) 

elérésének az érdekében.  

A neoliberális iskola felfogása szerint a külügyi kultúrpolitika közvetítőszervezeteinek (mint 

például a pártalapítványok) „elsődleges célja a külügyi kultúrpolitikán belüli végrehajtó 

szerepük megőrzése és kiszélesítése, ezért olyan külpolitikai döntéseket részesítenek 

előnyben, amelyek hozzájárulhatnak szervezeti céljaik megvalósításához. Miközben abban is 

érdekeltek, hogy megakadályozzák a szakértelmük nemzetközi szervezetek részére történő 

átadását, miközben további új feladatokat vegyenek át és javítsák finanszírozásukat” (Uo.: 

38). Tehát ezek alapján a külügyi kultúrpolitikai közvetítőszervezetek elsődleges célja 

(„preferenciája”) saját külügyi kultúrpolitikai pozíciójuk megőrzése, ami biztosíthatja további 

működésüket („túlélésüket”) és finanszírozásukat („hasznukat”).           

A konstruktivista iskola külügyi kultúrpolitikára történő alkalmazhatósága tekintetében a 

transznacionális- és a szociálkonstruktivizmus együttes feltételeiből kell kiindulni. A 

nemzetközi kapcsolatokban megjelenő államok viselkedésére egyszerre vannak hatással a 

nemzetközi normák (mint például a nemzetközi jog, nemzetközi szerződések), valamint azok 

a hazai társadalmi normák és értékek, amelyek szintén befolyással vannak azok identitására és 

nemzetközi szerepének kialakítására (Uo.: 42). Tehát a külügyi kultúrpolitikában is 

megjelennek a nemzetközi és a hazai társadalmi normák és értékek, ezek külföldi vagy hazai 

elfogadása alapvetően attól függ, hogy azok mennyire bírják a nemzetközi és a hazai 

társadalom többségének támogatását. Ugyanakkor „a külpolitikai magatartás egyértelmű 

támogatásához a nemzetközi és társadalmi szinten meglévő normák nem állhatnak egymással 
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 Lásd részletesen: Andrei, Verena-Rittberger, Volker (2009): Macht, Interessen, Normen – Auswärtigen 

Kulturpolitik und Außenpolitiktheorien illustriert am Beispiel der deutschen auswärtigen Sprachpolitik. In.: 

Maaß, Kurt-Jürgen (szerk.) (2009): Kultur und Außenpolitik. Handbuch für Studium und Praxis. Második 

átdolgozott és kibővített kiadás. Baden-Baden, Nomos, 33-60 pp.  
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ellentmondásban” (Uo.). Jól láthatóan a külügyi kultúrpolitika is rendelkezik egyfajta szerep 

identitással, ami által annak tevékenysége kiszámíthatóvá és így megbízhatóvá válik külső 

partnerei számára.
76

  

A disszertáció kutatási témájának vonatkozásában mind a Public Diplomacy, mind a külügyi 

kultúrpolitika tekintetében a konstruktivista iskola felfogása tekinthető relevánsnak. Ez 

alapvetően azzal magyarázható, hogy a civil hatalom szerep teljesülésének feltételei olyan 

történelmi és kulturális gyökerű társadalmi tapasztalatokon nyugvó normákon és értékeken 

alapulnak, amelyek alapvetően meghatározzák annak céljait, illetve magatartási formáját. 

Tehát e feltételekből adódóan a civil hatalmi szerep érvényességét a külügyi kultúrpolitikai 

dokumentumok tartalma (normák, értékek) és a pártalapítványok megvalósuló tevékenysége 

(magatartásmódja) és az általuk követett értékek és normák alapján kell vizsgálni és elemezni.        
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 Lásd részletesen: Risse, Thomas (2002): Transnational Actors and World Politics. In.: Carlsnaes, Walter-

Risse, Thomas-Simmons, Beth A. (szerk.) (2002): Handbook of International Relations. London, Sage 
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V. ÁLLAMFEJLŐDÉS ÉS KÜLPOLITIKAI KULTÚRA 

A disszertáció a továbbiakban az NSZK sajátos államfejlődési folyamatának és külpolitikai 

kultúrájának bemutatására koncentrál, kitérve azok 1945 és 1949 közötti előzményeire is. 

Tekintettel arra, miszerint a kutatás tárgyát az NSZK civil hatalom szerepének vizsgálata 

képezi, ezért nem foglalkozik a Német Demokratikus Köztársaság (továbbiakban: NDK) 

államfejlődésének és külpolitikai kultúrájának bemutatásával. Mindezt az is alátámasztja, 

hogy a német újraegyesítés (1990. október 3.) után az NDK az NSZK politikai modelljébe 

integrálódik. 

V.1. Az NSZK államfejlődése 

V.1.1. A „rajnai részállam” megalakulásának útja 

A Jaltai Konferencia (1945. február 2-12.) megállapodásait kihirdető Nyilatkozat ismerteti a 

három nagyhatalom (USA, Egyesült Királyság, Szovjetunió) képviselőinek (Franklin D. 

Roosevelt, Winston S. Churchill, Josef W. Sztálin) Németországot érintő döntéseit.
77

 Ebben 

deklarált céljukként fogalmazzák meg Németország közös, koordinált katonai legyőzését, 

majd az országot külön-külön övezetekbe osztását, megszállását és ellenőrzését.
78

  

A Berlini Nyilatkozat (1945. június 5.) alapján a szövetséges hatalmak Berlinben létrehozzák 

azt a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, amely a legfőbb hatalmat képviseli Németországban, 

illetve ahogy Berlint, úgy az országot is négy (amerikai, brit, francia, szovjet) megszállási 

övezetre osztják. A Potsdami Konferencia (1945. július 7-25; július 28-augusztus 2.) 

Közleménye szerint a szövetséges hatalmak (USA, Egyesült Királyság, Szovjetunió) vezetői 

(Harry S. Truman, Clement Attlee, Josef W. Sztálin) meghatározzák a Németország 

megszállása során alkalmazandó politikai és gazdasági alapelveket és a németek által 

fizetendő jóvátételt.
79

 A megállapodás értelmében az egész országot érintő kérdésekben a 

négy szövetséges állam képviselőiből álló Ellenőrző Tanács (Berlin), míg az egyes megszállt 

területeken az adott szövetséges fegyveres erő katonai parancsnoksága gyakorolja a 
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 A konferencián részt nem vevő Franciaországnak felajánlják, hogy részt vehet Németország megszállásában, 

illetve egy megszállási övezet ellenőrzésében. 
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 A Jaltai Konferencia Nyilatkozata. (1945. február 11.) (Forrás: http://www.bibl.u-

szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/jaltai_nyilatkozat.html, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 5.) 
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 Ormos Mária írja, hogy a négy nagyhatalom között egyetértés volt az úgynevezett négy „D” tekintetében: A 

kartelek felszámolása (Dekartelisierung), a közigazgatás decentralizálása (Decentralisierung), a demilitalizálás 

(Demilitarisierung) és a nácitalanítás (Denazifizierung) (Ormos 2008: 295). Lásd bővebben: Ormos Mária 

(2008): Németország története a XX. században. Budapest, Rubicon-könyvek 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/jaltai_nyilatkozat.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/jaltai_nyilatkozat.html
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hatalmat.
80

 Ezzel a szövetséges katonai parancsnokságok, mint kvázi kormányszervek 

létrehozása egyben a német állam szuverenitásának és területi integritásának megszűnését is 

jelenti. „A szövetségesek a kezükben lévő legfőbb hatalom alapján irányítják a legfontosabb 

területeket és illetékességeket, mint a külkapcsolatokat, a biztonsági kérdéseket, a megszállt 

övezetek ellátását, a leszerelést, a demilitarizálást, az újjáépítést, a külkereskedelmet, a 

devizagazdálkodást, a Ruhr-ellenőrzést, a nagyüzemek szétbontását és a bankokat.”   

(Schwarz 1986, 672).   

1946-ban a britek által felügyelt területen alakítják ki Alsó-Szászország, Hamburg, Észak-

Rajna-Vesztfália és Schleswig-Holstein tartományokat. Ugyanebben az évben Konrad 

Adenauer (továbbiakban: Adenauer) átveszi Németország Keresztény Demokrata Uniójának 

(továbbiakban: CDU) vezetését mind a Rajna-vidéken, mind a brit zóna területén. Adenauer 

külpolitikai programjában elsősorban a „nyugati opcióra”, míg a belpolitikában a nyugat-

német részállam létrehozására helyezi a hangsúlyt. Utóbbi megalakulását nagyban „elősegíti” 

a brit és amerikai zónában kialakuló rendkívül súlyos gazdasági helyzet, illetve a kelet-

nyugati kapcsolatok 1947 és 1949 közötti elhidegülése. 1947. január 1-jén az amerikai és brit 

zónák gazdasági egyesítésével létrejön az úgynevezett „Bizónia”. Megalakul a 

parlamentszerűen működő „Gazdasági Tanács”
81

 és a végrehajtó szervszerű „Tartományok 

Tanácsa”. Ezzel az aktussal megnyílik az út a nyugat-német részállam megalakítása előtt. „A 

tartományi miniszterelnökök tanácskozásának (München, 1947. június 6-án és 7-én) 

ugyanakkor nem a német nemzetállam helyreállítása volt a célja, hanem a gazdasági és 

politikai káosz megelőzése” (Gehler 2010: 57). Itt fontos emlékezni arra a politikai 

körülményre, hogy a keleti és nyugati zónákból érkező német politikai vezetők alapvetően 

eltérő – viszont a „saját” megszálló hatalmaik igényeinek megfelelő – elképzelésekkel 

rendelkeznek országuk jövőjét illetően. „A nyugati politikusok közül többen [mint például 

Konrad Adenauer (CDU), Kurt Schumacher (SPD)] osztják azt a véleményt („Mágnes-

elmélet”), miszerint a nyugati oldal gazdasági prosperitásának mágneses hatása
82

 lehet csak 

képes a német egység létrehozására. Ez olyan erős vonzást gyakorolna a keleti országrész 

felé, hogy az ellen csak a hatalmi apparátus birtoklása nem lenne biztos eszköz” (Uo.: 58-59). 
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 A Potsdami Konferencia Közleménye (1945. augusztus 2.) (Forrás: http://www.bibl.u-

szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 5.) 
81

 Ennek a szervezetnek volt az elnöke (1948) az a Ludwig Erhardt (CDU) akinek a neve az Adenauer-

kormányzat gazdaságpolitikusaként (1949-1963), majd német kancellárként (1963-1966) is összekötődött a 

szociális piacgazdaság felépítésével, valamint a német „gazdasági csoda” megteremtésével.  (Forrás: 

https://www.ludwig-erhard-zentrum.de, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 8.) 
82

 Ez az elképzelés mintegy tíz év múlva már valósággá válik, amikor a későbbi Nyugat-Berlin sikeres gazdasági 

prosperitása és magas életszínvonala több tízezer kelet-német állampolgár kivándorlását indítja el. Ez a folyamat 

pedig nagyban hozzájárul a Berlini Fal 1961-es NDK általi felépítéséhez.     

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html
https://www.ludwig-erhard-zentrum.de/
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Jól láthatóan a későbbi NSZK politikusai már ekkor határozottan bíznak országuk sikeres 

gazdasági újjáépítésének pozitív kisugárzásában, illetve azzal is tisztában vannak, hogy 

katonai erővel nem végrehajtható az újraegyesítés. 1948. április 3-án az USA bejelenti 

Nyugat-Európa gazdasági talpra állításához szükséges amerikai gazdasági programot 

(Marshall-terv), ezért Bizóniában – a pénzügyi eszközök hozzáférésének feltételeként – 

valutareformot hajtanak végre és bevezetik (1948. június 21.) az új német márkát.   

Az úgynevezett Frankfurti Dokumentumok amerikai, brit és francia katonai kormányzók általi 

átadása (1948. július 1.) nyitja meg az utat egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívására. Ez 

a dokumentum előre rögzíti a jövőben megalakuló német kormány és a megszálló hatalmak 

közötti viszonyt is. 1949. április 8-án Bizónia és a francia ellenőrzésű terültek gazdasági 

egyesülésével létrejön „Trizónia”, ami egyben a későbbi NSZK alapjait is jelenti. Egy hónap 

múlva (1949. május 8.) az alkotmányozó konvent elfogadja a német alaptörvényt, amelyet a 

nyugati szövetségesek három katonai kormányzója is jóváhagy. (Uo.: 72). Tehát az 

alkotmányosan létrejövő NSZK már megszületésének pillanatában újra elveszti azt a vissza 

sem nyert szuverenitását, amely a nemzetállami lét egyik alapvető feltétele lenne. „Az NSZK 

mintegy 10 év múlva – a Párizsi Szerződések aláírásával – nyeri vissza belső szuverenitását, 

míg a külső szuverenitása visszanyeréséhez 35 évet kell várnia. Az NSZK egy nyugati 

gyámság alatt lévő ellenőrzött demokrácia marad” (Uo.: 74).   

Az egykori szövetségesek (az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország, illetve a 

Szovjetunió) későbbi hidegháborús konfliktusát kódolja magába Berlin-blokádja (1948. június 

24. és 1949. május 12. között), illetve az NSZK megalapítására (1949. május 23.) válaszul a 

NDK megalapítása (1949. október 7.). A két német állam 1949 utáni merőben eltérő 

államfejlődését alapvetően meghatározza a területüket megszállva tartó államok egymással 

összeegyeztethetetlen ideológiai háttere. 

V.1.2. A bonni Németország 

Adenauer német kancellár (1949-1963) az európai integrációban és az Észak-atlanti 

Szerződés Tanácsához (NATO) történő csatlakozásban látja országa egyetlen biztos és 

biztonságos jövőjét. Megítélése szerint ez teremthet újra lehetőséget országa egyenértékű, 

legitim nemzetközi partnerként való elismeréséhez, de ez „nem csupán az egyenlőség elérését, 

hanem az események befolyásolásának reális esélyeit is magában foglalja” (Kiss J. 2005: 89). 

Vagyis Adenauer felismeri, hogy a szuverenitást a szuverenitásról való lemondás útján tudja 

elérni (Kiss J. 2005: 88; Pfetsch 2012: 66-67). Fontos látni ugyanakkor azt a körülményt is, 
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miszerint a szuverenitás visszanyeréséről csak a gazdasági integráció esetében lehet beszélni. 

Ez nem kis részben játszik szerepet a német exportteljesítmény felfutásában, ezáltal az NSZK 

gazdasági hatalomként történő megerősödésében. Tehát alapvetően a német gazdasági 

expanzió teremti meg azt a mozgásteret, ami által a német érdekeket már nem lehet figyelmen 

kívül hagyni, sem az Európai Gazdasági Közösségben, sem később az Európai Unióban.  

Tehát a német gazdasági szuverenitás visszaszerzésének jelentős szerep jut annak a 

mozgástérnek a megteremtetésében, amely által az NSZK véleményét és érdekeit figyelembe 

veszik más terülteken is.  

Az NSZK elkötelezettsége a szupranacionálisan szervezett európai integráció iránt nagyban 

táplálkozik abból a föderális államszervezési modellből, melyet az NSZK felemelkedésének 

egyik kulcsaként tekintenek. A föderális berendezkedés a tartományok számára biztosítja 

azokat az önálló politikákat (mint, például: a kultúra és az oktatás), amelyeket a szövetségi 

szint alatt maguk gyakorolhatnak. Továbbá azokat a hatalmi intézményeket (kormány, 

parlament), amelyek által önállóan kormányozhatják tartományaikat, meghatározva azok 

politikáit, azáltal biztosítva szuverenitásukat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a 

tartományi szuverenitás nem vethető össze azzal a szövetségi szinten jelentkező szuverenitás 

hiánnyal, amelyet jól mutat a német újraegyesítés tárgyalási formulája körül 1990-ben 

kialakuló szimbolikus vita. Amíg James Baker amerikai külügyminiszter a 2+4 formulát 

javasolja, addig a szovjetek a 4+2 felállást preferálják, amellyel utóbbiak a „nemzetközi 

megállapodások és a négy győztes hatalom jogainak elsődlegességét kívánják hangsúlyozni” 

(Levesque 2001: 226). Tehát „papíron” az egykori potsdami négyek és a két német állam 

tárgyalt az újraegyesítés feltételeiről, miközben „Hans-Dietrich Genscher azért ragaszkodik a 

„2+4” formulához, hogy az NSZK ne tűnjön gyámság alatt álló hatalomnak” (Uo.: 227). A 

német újraegyesítés tekintetében az atlanti szövetségesek számára az újraegyesített 

Németország további NATO tagsága jelenti a legfontosabb feltételt, tehát semlegességről szó 

sem lehet. „A George Bush és Helmut Kohl Camp Davidben megtartott találkozóját követő 

sajtónyilatkozatok arról szóltak, hogy az újraegyesített Németország korlátlan szuverenitással 

rendelkezik és a NATO teljes jogú tagja lesz” (Kohl 1998: 2007). Vagyis a nyugati 

szövetségesek perspektívájából az NSZK további NATO tagsága jelenti az új német állam 

szuverenitásának feltételét és egyben Európa biztonsági garanciáját is. Mindez értelmezhető 

úgy is, miszerint az NSZK 1990-es megítélésében még mindig a régi reflexek játszanak 

szerepet, függetlenül a már évtizedekre visszatekintő nyugati integrációs elkötelezettségtől.        
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A nemzetiszocialista múlt terhe és öröksége, illetve az áldozatok felé irányuló 

felelősségvállalás, továbbá az erkölcsi és anyagi kárpótlás nyújtása az NSZK kultúrállami 

létének olyan szövetévé válik, amely mind a belpolitikában, mind a külpolitikában 

meghatározza egyértelmű alapértékeit és világos elkötelezettségeit. Kultúrállam képéhez 

illeszkedik a Franciaországgal létrejövő barátsági szerződés ratifikálása (Elysée-szerződés, 

1963)
83

 és a minden irányban kialakuló államhatárainak elismerése. Ugyanakkor az NSZK a 

német egység megvalósítási szándékáról soha nem mond le.    

V.1.3. A berlini Németország 

A német újraegyesítéssel Németország visszanyeri területi integritását és elismert nemzetközi 

hatalomként kerül ki az újraegyesítésből. Ugyanis „(…) Bush elnök már elismerte (Nyugat-) 

Németország vezető hatalomként való (újra) megjelenését Európában (és nem csupán csak 

Nyugaton)” (Timothy Garton Ash 1993, idézi Lévesque 2001: 146-147). Ugyanakkor fontos 

látni azt a politikai körülményt is, miszerint a két német állam újraegyesítése és 

szuverenitásának
84

 visszanyerése egy Európában mélyen beintegrálódott ország esetében 

történik meg. Mindez azt is jelenti egyben, hogy a német érdekek már szorosan összenőnek az 

európai érdekekkel, ami által a német „posztnemzeti állam” (Habermas, 2006) az integráción 

belül keresi érdekérvényesítésének lehetőségeit, miközben a kompromisszumkeresések 

hálójában folyamatosan figyelembe kell vennie a többi tagállam érdekeit is.       

A német állami lét fejlődésének egyik lehetséges irányát mutató „posztnemzet” fogalmi 

konstrukció jól mutatja a német értelmiségi elit egy részének gondolkodását annak a 

klasszikus értelemben vett német nemzetállamban történő gondolkodásnak az elmúlásáról, 

amely 1945 után valójában nem is létezik. Jürgen Habermas (továbbiakban: Habermas) a 

posztnemzeti állapot kialakulásának magyarázataként többek között azt hangsúlyozza, hogy 

„(…) mint az Európai Unió megvilágítják, hogy miért mosódik el a nemzetállam számára 

konstitutív határ bel- és külpolitika között, és a klasszikus diplomácia miért fonódik össze 

például a kultúrpolitikával és a (kül)gazdaságpolitikával. A klasszikus hatalmi politikát 

nyilvánvalóan nemcsak az ENSZ szabályozó tevékenysége korlátozza normatív módon, 

hanem még hatékonyabban a „soft power” bevezetése is” (Habermas 2006: 67). Tehát 

Habermas értelmezésében a soft power egyfajta alkalmazkodási kényszert is teremt arra 

vonatkozólag, hogy az államok miként, milyen keretek között intézzék az egymás közötti 
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 2019. január 22-én Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök aláírja az 1963-ban 

kötött Elysée-szerződés megújítását.  
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 Az NSZK szuverenitásának visszaállítása nem az Alaptörvény elfogadásához (1949), hanem a szövetségesek 

megszállási státuszának megszüntetéséhez (1955) kötődik 
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ügyeiket. Jól érzékelhetően a neves német filozófus itt nem a kétezres évek jelenéről, hanem 

sokkal inkább arról az 1949 után létrejövő német anti-nemzettudat
85

 kultúráról ír, amelynek 

kialakulását a nemzetközi rezsimek szabályalkotó tevékenysége is támogat. Tehát ebben az 

értelemben Habermas is elismeri az NSZK politikai kultúrájának domináns voltát az 

újraegyesített Németország tekintetében.  

V.2. Az NSZK külpolitikai kultúrája 

Gabriel A. Almond (továbbiakban: Almond) politikai kultúra fogalma szerint „egy nemzet 

jelenlegi és várható viselkedését úgy érthetjük meg, ha a politikához kapcsolódó 

közattitűdökből indulunk ki, és megvizsgáljuk a politikai rendszerben betöltött szerepüket, 

vagyis azt, amit a nemzet politikai kultúrájának nevezünk” (Almond 2006: 73). 

Hangsúlyozza, hogy „a politikai kultúra sem változhatatlan (…), de a kulturális normák 

általában lassan változnak és a politikai cselekvés tartós mintáit tükrözik. Ez azt jelenti, hogy 

a politikai kultúra kulcsfontosságú elem a különböző országok és különböző korszakok 

politikájának a megértésében” (Uo.). Megállapítása szerint „a politikai kultúra bizonyos 

mértékig a kormányzat társadalmi és gazdasági szerepvállalásával kapcsolatos várakozásokat 

is magába foglalja” (Uo.: 79). További fontos összetevőjeként nevezi meg a politikai 

szocializációt, aminek szerepe van abban, hogy „a politikai kultúra fennmaradásának vagy 

változásának alapja, hogy az emberek attitűdöket és értékeket sajátítanak el” (Uo.: 82).  Majd 

azt a megállapítást teszi, miszerint „a politikai kultúra nem statikus jelenség. A politikai 

kultúrát dinamikus fogalomként kell értelmeznünk ” (Uo.: 93).  

A disszertáció a továbbiakban a politikai kultúra fogalmát a külpolitikai kultúra 

definíciójaként is értelmezi. A kutató álláspontja szerint a külpolitikai kultúrát szintén 

meghatározzák a társadalom attitűdjei, értékei és a társadalomban kialakult kulturális normák, 

ezek definiálják a külpolitika tartós mintáit, vagyis azt, hogy a társadalom milyen külpolitikát 

támogat, ezáltal is biztosítva annak legitimitását. Utóbbi körülményt pedig úgy értelmezi, 

hogy egy demokratikus rendszerben, ahol a társadalmi felhatalmazás által kerülnek pozícióba 

a külpolitika döntéshozói, ott nem hagyhatják figyelmen kívül ezeket a feltételeket. A 

külpolitikai kultúra elemzéséhez az Almond által vizsgált rendszerszint, folyamatszint és 

döntési szint jellegzetességeire igyekszik fókuszálni. Tehát ezek alapján a hangsúlyt rendszer 

szinten a legitimitásra, folyamat szinten az ideáltipikus viselkedési mintákra (résztvevő, 

alattvaló, parókiális), döntési szinten a külpolitikai célokra (biztonság, jólét) helyezi.  

                                                           
85

 Az NSZK-ban a második világháború, a holocaust, illetve a nemzetiszocialista múlt miatti felelősség 

érzésének okán a „nemzet”, mint kifejezés leértékelődik. 
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A külpolitikai kultúra értelmezéséhez egy további módszert is alkalmaz, mégpedig a 

tartalomelemzés kvalitatív módszerét, amellyel az írt szövegeket (mint például az NSZK 

alaptörvénye) vizsgálja. Röviden bemutatja azokat a szakirodalomban megjelenő konstruált 

fogalmakat is, amelyek szintén a nyugat-német külpolitikai kultúra leírását adják.     

V.2.1. Az átmeneti időszak (1945-1949) külpolitikai kultúrája 

A második világháborút elvesztő ország a „Null Stunde” (Hacke, 1997) állapotába kerül. 

Ezzel az állásponttal szemben Wolfgang Benz a „Null Stunde” (nulla óra) kifejezést csupán a 

történelemtudomány frázisának tekinti. Véleménye szerint az nem következik be, mivel „a 

folytonosság, mind a társadalmi, mind a kulturális és az egyéni kontextusokban is olyan 

egyértelműek, mint az adminisztratív és politikai fejlődésvonalak, amelyek a nemzeti 

szocialista időktől az NSZK és az NDK valóságát nyújtják”(Benz 2001: 39). Jelen kutatás 

szempontjából a nulla óra beálltával lehet egyetérteni, tekintettel az állam önálló külpolitikai 

mozgásterének megszűnésére. „A szövetséges hatalmak maguk dönthetnek arról, hogy kit 

fogadnak el tárgyalópartnernek, vagy éppen kit neveznek ki a különféle politikai posztokra. A 

megszálló államok számára a németországi tartózkodásuk és az ott képviselt magatartásuk 

egyben külpolitikájukat is jelenti” (Niclauß 1998: 14). A nyugati szövetségesek és a szovjetek 

viselkedésében legalább két közös pont figyelhető meg. Egyrészt mindannyian saját 

elképzeléseiket akarják – sokszor megkérdőjelezhető módon – keresztülvinni az általuk 

ellenőrzött területeken (Schweigler 1985: 63). Másrészt ezen időszak alatt Németország egyik 

megszállt része számára sem engedélyezik az önálló külpolitika gyakorlását.
86

 Az átmeneti 

időszak „provizórikus jellege” (Hacke, 1997) miatt a német zónák külpolitikája a megszálló 

hatalmakkal történő kapcsolattartásban merül ki, amely viszont szorosan összefonódik 

belpolitikai céljaikkal is.  
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 Az 1945 utáni német külpolitikai elképzeléseket három irányvonallal lehet azonosítani, melyek közös 

jellemzője a nemzeti elkötelezettségű választók megszólítása.  Ezeket a koncepciókat a nagy pártok (CDU, SPD) 

vezető személyiségeinek megnyilatkozásaiból vezethető le. Jakob Kaiser (CDU): A németek többsége közvetlen 

1945 után továbbra is hitt abban, hogy a klasszikus közép-európai tradíció, amely különböző variációkban 1933-

ig, és részben az után is hatékony volt, folytatható. A Weimari Köztársaság német nemzeti külpolitikája 

értelmében sokan szavaztak arra a koncepcióra, hogy Németországnak kelet és nyugat között semleges szerepet 

kellene játszania. Az Oroszországgal történő megegyezés, a rapallói tradíció jegyében sokak számára kívánatos 

volt. Ezt az elképzelést a protestáns konzervatívok, valamint a háborús generáció támogatta. Ennek az óvatos 

semlegesség koncepciónak szószólói interpretációjában (mint, például Jacob Kaiser) azonban nem szabadott, 

hogy a tradicionális német nemzeti hatalmi politikaként legyen értelmezve. Kurt Schumacher (SPD): A népesség 

nagy része mindenekelőtt a szociáldemokraták, a német nemzetállam érdekében a nyugat-európai szocialista és 

szociáldemokrata pártokkal történő együttműködésben látta a perspektívát. Konrad Adenauer (CDU): A Rajna-

vidéki katolikus területen a politikai erők Németország átfogó nyugat-európai integrációját hirdették. (Hacke 

1997: 30-31). Lásd bővebben: Hacke, Christian (1997): Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. 

Weltmacht wider Willen? Aktualizált és kibővített újrakiadás. Berlin, Ullstein Buchverlage 
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A német társadalom, illetve politikai elit viszonya a megszálló szövetségesek irányába 

(folyamat szinten) abban az értelemben alattvalóinak tekinthető, hogy mind a német 

társadalom, mind a német elit passzívan engedelmeskedik a végrehajtó hatalmat megtestesítő 

katonai kormányzatoknak. (Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a német elit ne 

ismerte volna fel az ebben rejlő társadalmi és személyes „lehetőségeket”.) Eközben nem 

hagyható figyelmen kívül az a tény sem, miszerint az élelmiszerellátás zavarai miatt a német 

társadalom túlnyomó része a napi fizikai túléléséért küzd, tehát döntési szinten kialakul 

egyfajta politikai kényszer a rendszer stabilizálását jelentő létbiztonság, majd jólét 

megteremtése irányába.
87

   A szövetségesek a politikai döntéseket egyoldalúan hozzák meg, 

legyen szó például a különböző intézmények politikai kinevezettjeiről, amelyeket a németek 

csak tudomásul venni voltak kötelesek. Fontos ugyanakkor látni azt a tendenciát is, miszerint 

a szövetségesek részéről fennálló „nácitalanítási” tervek mellett, nagy hangsúlyt fektetnek az 

új politikai elit politikai képzéseken keresztüli kinevelésére is. A politikai reszocializációt a 

megszállt területek vezetésétől függően, eltérő ideológiai alapokon végzik el a nyugati, illetve 

a keleti zóna jövőbeli politikusai számára. Mindez ezért fontos körülmény, mert a német 

társadalom későbbi politikai reszocializációjában fontos szerepet játszik majd a politikai 

elitek és értelmiségiek
88

 viselkedése.  

V.2.2. A bonni Németország (1949-1990) külpolitikai kultúrája 

Az NSZK alaptörvénye nevesíti azokat a nyugati szövetségesek által jóváhagyott külpolitikai 

értékeket, célokat és elveket, amelyeket az új nyugat-német állam saját magára nézve 

követendőnek tekint. A dokumentum szerint a külpolitika gyakorlása szövetségi szintre kerül, 

tehát ezzel elismerik az NSZK szuverén jogát az önálló külpolitika alakítására. 

„A külső államokkal történő kapcsolatok ápolása a Szövetség ügye.” [II. A szövetség 

és a tartományok 32. cikkely (1)] 

Az NSZK külpolitikai kultúrájának leírására később kialakuló (konstruktív) fogalmak pedig 

részben az alaptörvényben megjelenő szellemiségre (értékekre, normákra és követendő 

magatartásra) is visszavezethetők. A „civil hatalom” ismertetőjegyei ismerhetők fel az 

alaptörvény több részletében. Például, amikor az egyesült Európa egyenjogú tagjaként a 

világbéke mellett kötelezi el magát.  
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 A szövetségesek részéről ebben az irányba tett lépésként értelmezhető a Marshall terv meghírdetése (1947. 

június 5.). 
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 A német értelmiség 1945 utáni szerepéről lásd bővebben: Forner, Sean A. (2014): German Intellectuells and 

the Challenge of Democratic Renewal. Cultur and Politics after 1945. Cambridge, Cambridge University Press  
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„Isten és az emberek előtti felelősségének tudatában, akaratától vezérelve, a nemzeti 

és állami egységének megőrzéséhez és a világ békéjéhez az egyesült Európában 

egyenjogú tagként szolgáljon…(…)” (Preambulum) 

Továbbá amikor a szuverenitás szövetségi szintű átadásának elfogadása megjelenik Európa és 

a világ kiszámítható biztonságának megteremtése érdekében. 

„A Szövetség a béke megőrzése érdekében beilleszkedhet egy kölcsönös biztonsági 

rendszerbe; ezzel hozzájárul uralmi jogának korlátozásába, ami egy békés és állandó 

rendhez vezet és biztosítja azt Európában és a világ népei között.” [II. A szövetség és a 

tartományok. 24. cikkely (2)] 

Amikor az államok közötti vitás ügyek rendezése érdekében elfogadja egy mindenkori 

nemzetközi bíróság döntését, vagyis lemond bármilyen más önálló megoldás lehetőségéről. 

„Az államok közötti viták szabályozásához a Szövetség egy általános, átfogó, kötelező, 

nemzetközi döntőbíróság általi eldönthetőségről szóló megállapodásért lép fel.” [II. A 

Szövetség és a tartományok 24. cikkely (3)] 

Végül ide sorolható a nemzetközi jognak a német jogrendszer szerves részeként történő 

elismerése, illetve joghatályának kiterjesztése a német állampolgárokra.  

„A nemzetközi jog általános szabályai a szövetségi jog alkotórészei. Ezek előbbre 

valók a törvényeknél és közvetlen jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek a 

szövetségi terület polgárai számára.” [II. A szövetség és a tartományok 25. cikkely] 

A „civil hatalom” mellett a „visszafogottság kultúrája” vagy „önfeltartóztatás kultúrája” is 

levezethető az alaptörvénynek abból a rendelkezéséből, amely kimondja a szuverenitás 

szupranacionális szintre helyezésének lehetőségét, ezzel lemondva az önálló 

érdekérvényesítés nemzeti útjáról. 

„A Szövetség törvény által átadhat uralmi jogokat államközi intézmények részére.” 

[II. A Szövetség és a Tartományok 24. cikkely (1)] 
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Annak a „stratégiai kultúrának”
89

 az alkotmányos alapjai is felfedezhetők az alaptörvényben, 

amely értelmében az NSZK jogilag közelíti meg egy esetleges támadó háború előkészítését, 

illetve annak érintettjeit is jogilag kívánja szankcionálni.    

„Megállapodások, melyek alkalmasak arra és szándékukban áll, hogy a népek békés 

együttélését megzavarják, így különösen egy támadó háború előkészítése, 

alkotmányellenesek. Őket büntetés alá kell helyezni.” [II. A szövetségek és a 

tartományok 26. cikkely (1)] 

Az NSZK külpolitikai kultúrájának kialakulásában fontos szerepet játszik a társadalom 

általános politikai kultúrájának változása is, hiszen az utóbbi során kialakuló értékek, normák 

és identitások meghatározó hatással bírnak egy folyamatos legitim külpolitika kialakítására. 

„Konrad Adenauer legfontosabb és egyben egyik legnehezebb feladata a társadalom és az 

állam demokratizálódási folyamatának elindítása és ennek a visszafordíthatatlanságának 

kialakítása. Ennek a formáját a következő konstellációban látja biztosíthatónak: 

(Nyugat)Európa = keresztény értékközösség = demokratikus (nyugat) kötődés = külpolitikai 

biztonság” (Bellers 1999: 116).  

Az adenaueri külpolitika egyik legfontosabb irányának leírását adja a „Weststaat 

Bundesrepublik” (Schwarz, 1986) megnevezés, amely az NSZK azon nyugati külpolitikai 

orientációjára utal, amely során a nyugati integrációs intézményekhez (ESZAK,
90

 NATO, 

Európai Gazdasági Közösség, ENSZ, stb.) történő csatlakozáson („Westbindung”) keresztül 

maga az NSZK is nyugati állammá válik. Ennek az ötvenes években valóban relatíve magas 

számot elért csatlakozásoknak a leírását szemlélteti a „kényszeres csatlakozó” (Joffe 1999, 

idézi Kiss J. 2005b: 88) elnevezés is. Utóbbi mögött leginkább az az adenaueri külpolitikai 

felismerés áll, amely leginkább a különböző nyugati intézményekhez történő német 

csatlakozásban látja érvényesíthetőnek és legitimáltnak a német érdekeket és célokat.
91
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 Stratégiai kultúra alatt a Hanns W. Maull által megfogalmazott megközelítést értjük. Eszerint annak 

legfontosabb részeiként „a multilaterális katonai cselekvést, az atomfegyverekről történő lemondást, valamint az 

erőszakos beavatkozások legitimitásának megteremtését az ENSZ Biztonsági Tanácsának hozzájárulása vagy/és 

a nemzetközi jog által, illetve minden alternatíva kimerítését a katonai erőszak alkalmazása előtt, ugyanúgy 

tartalmazza, mint az általános hadkötelezettség elvét a Bundeswehr strukturális reformjával összefüggésben.” 

(Maull 2001: 666). 
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 Európai Szén- és Acélközösség (1951). 
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 A külpolitikai kultúra szempontjából ezzel kapcsolatban látni kell azt a fontos körülményt is, miszerint a 

nemzetközi intézmények munkájában történő részvétel egyben érték- és normaválasztásként is megjelenik. Ezen 

keresztül pedig fontos szerepet játszik a német külpolitikai elit politikai kultúrájának kialakulásában is. A 

politikai kultúra szakirodalmában „„spirál modell” (Risse, Jetschke, Schmitz, 2002) megnevezéssel jelenik meg 

az a jelenség, ami a nemzetközi normák (mint például az emberi jogok) szétterjedő folyamatát hangsúlyozza” 

(Hagemann 2009: 110). Ennek a politikai szocializációban van fontos szerepe, amikor „hazai szintre is átültetik a 
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A „genscherizmus”
92

 közel két évtizedig határozza meg az NSZK külpolitikáját, amelynek 

lényegi eleme, hogy „az ember nem akar ellenség lenni, hanem sokkal inkább sok barátot és 

tisztességet akar. Természetesen háborút sem akar, hanem sokkal inkább az enyhülési 

politikát képviseli világszerte” (Bellers 1999: 118). Tehát jól láthatóan ez az általános 

célkijelölés is megfeleltethető a civil hatalom szerepnek.   

A német külpolitikai kultúra további leírását adja a „kereskedő állam” (Rosecrance, 1986), 

vagy „export világbajnok” kereskedő állam megnevezés is, amely szerint az állam elsődleges 

szempontja annak a külgazdasági teljesítmény általi társadalmi jólétnek a megteremtése, 

amely által elismerést és hatalmat szerez önmaga számára a nemzetközi kapcsolatokban.   

Az NSZK külpolitikai kultúrája a „gazdasági óriás és politikai törpe” (Veit, 2013) hasonlatban 

is megjelenik. Ez elsősorban arra utal, hogy a német állam nemzetközi gazdasági ereje 

egyúttal nemzetközi politikai gyengeséggel párosul. Utóbbi annak a külpolitikai kultúrának a 

sajátosságaként is felismerhető, miszerint a német külpolitika sokkal inkább a sokszor 

hosszadalmas konszenzuskereséseken alapuló megegyezéseknek ad elsőbbséget, az önálló 

döntések meghozatalával szemben. 

A „lojális transzatlanti partner” megnevezés elsősorban az USA irányába történő feltételen 

elköteleződést és törekvéseinek feltételen támogatását jelenti. Ez a német újraegyesítésig a 

német külpolitika egyik alapkövének tekinthető. Sőt, sokáig elsőbbséget élvez a 

hagyományosan kiemelt jelentőségűnek tekintett német-francia kapcsolathoz képest is. 

A „soha többé Auschwitz!” politika az NSZK külpolitikának meghatározó eleme, ami 

egyszerre jelenti a nemzeti szocializmus elutasítását, valamint a holocaust iránti hiteles 

felelősségvállalás, az erkölcsi és anyagi jóvátétel kötelezettségét is.  

A „megbékélési politika” jegyében baráti és kiegyezési szerződéseket köt a szomszédos 

államokkal, Izrael állammal pedig különleges kapcsolat kialakítására törekszik.  

A fentiek alapján megállapíthatóan az NSZK külpolitikáját rendszerszinten az alaptörvényből 

is levezethető legitim külpolitika jellemzi, ami nagyban hozzájárul annak társadalmi 

elfogadottságához. Folyamat szinten az NSZK részvevői szerepet vállal a nemzetközi 

                                                                                                                                                                                     
különböző kommunikációs tanulási és meggyőzési folyamatokat, a meggyőzéshez és a büntetéshez kapcsolódó 

instrumentális alkalmazkodást, illetve a normák intézményesítését” (Uo.). 
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 Hans-Dietrich Genscher (FDP) az NSZK külügyminisztere (1974-1992), aki Helmut Schmidt (SPD) és 

Helmut Kohl (CDU) kancellárok alatt is a német külpolitika első embere. 
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kapcsolatok alakításában, mely során annak aktív résztvevőjeként jelenik meg. Külpolitikai 

döntési szinten pedig céljait alapvetően a gazdasági expanzión keresztüli jólét 

megteremtésében jelöli ki.    

V.2.3. A berlini Németország (1990-) külpolitikai kultúrája 

A két német állam csatlakozását követően alapvetően az egykori nyugat-német állam 

külpolitikai kultúrájának továbbvitele fedezhető fel a berlini Németország külpolitikájában. 

Mindezt csak megerősítik az 1990 után megmutatkozó, és ellentmondásos eredményekhez 

vezető önálló német külpolitikai törekvések is. Különösen, amikor „Németország 1992-ben 

Horvátországot és Szlovéniát az elsők között ismerte el önálló államként és ezzel először 

mutatta hatalompolitikai izmait. Mégis csődöt mondott az újraegyesített Németország (és 

Nyugat-Európa együtt) az egykori Jugoszlávia területén bekövetkező polgárháborúban, az 

1991-es Golf-háborúban és az 1993-as szomáliai katasztrófában (…) Az események 

alakulásában pedig ott volt az a máig nehezen feloldható örökség, miszerint „Németország 

gazdasági óriásként és politikai törpeként látta magát” (Veit 2013: 27). Tehát a német 

politikai elitben nem tűnt el nyomtalanul „az a gyakorlat, hogy minden kérdésben és minden 

elképzelhető partnerrel egy harmonikus kompromisszumot alakítson ki, ez a német 

külpolitikusok második természetévé vált” (Schwarz 1985, idézi Veit 2013: 27). Mindezek 

alapján jól észrevehetően az NSZK külpolitikai kultúrájának folytonosságát a külpolitikai 

elitek politikai kultúrájának átöröklődése is döntően befolyásolja. Ez pedig olyan „iskolának” 

bizonyul, amely hatással van az utódok diplomáciai magatartására is.  

Wienfried Veit arra a nemzetközi körülményre is emlékeztet, amikor a kilencvenes évek 

európai konfliktuszónáiban a civil konfliktusmegoldások és demokráciatámogatás csak kitartó 

kis lépésekkel volt megoldható, és amelyekben fontos szerepet játszottak a pártalapítványok 

(Uo.: 26). Vagyis Németország a Public Diplomacy területén működő pártalapítványok soft 

módszereit használja eszközül a kényes konfliktusokkal kapcsolatos megoldások keresésében.  

A pártalapítványok előtérbe helyezése egyben azt a felismerést is tükrözi, miszerint az egyes 

régiókban kialakuló konfliktusokat nem lehet az erő útján megoldani. Ezekben az esetekben 

sokkal inkább a társadalmi külpolitika bázisán kell építkezni és a személyes kapcsolatok 

kialakításával kell a másik fél preferenciáit alakítani.  

A „civil hatalom szerep” és a „visszafogottság kultúrája” továbbra is a német külpolitika 

axiómájaként és soft power karakterének leírásaként értelmezhető. Mindez annak ellenére is 

igaz, hogy a kilencvenes években a NATO béketeremtéseiben (Bosznia 1995, Koszovó 1999) 
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történő német katonai részvételek nélkülözik az ENSZ BT jóváhagyását és ezért joggal 

gyengíthetik a civil hatalom és a visszafogottság kultúrájának képét (Maull 2001: 659).
93

 

Ugyanakkor mindehhez a nemzetközi környezet több irányú megváltozása is hozzájárul. 

Egyrészt Jugoszlávia felbomlása Európában ismét háborút eredményez, ami az európai 

stabilitás és béke veszélyeztetését is magában hordozhatja. Másrészt, Németországgal 

szemben felmerül a nemzetközi kapcsolatok alakításában és védelmében történő nagyobb 

felelősségvállalás igénye is. Tehát mindez értelmezhető akként is, miszerint Németország 

ebben az időben keresi lehetséges nemzetközi szerepének alakítási lehetőségeit. 

 Az „európai integráció elkötelezettje” vagy „integráció motorja” perspektívából nézve pedig 

még magyarázat is található a koszovói német katonai részvételre, ha az EU vertikális 

integrációjának lehetséges opciója a Balkán térségének vonatkozásában is komolyan vehető. 

Az azóta eltelt idő viszont bizonyítja, hogy a koszovói-kaland nem jelent állandóságot a 

német külpolitika gyakorlatában, így alapvetően a „visszafogottság kultúrája” vagy a 

„tartózkodás kultúrája” sem kérdőjeleződik meg.  

Fontos emlékeztetni ugyanakkor arra a körülményre is, miszerint a két német állam 

újraegyesítésekor az NSZK továbbra is lemond az ABC fegyverek katonai rendszerben 

tartásának igényéről, ezzel is kifejezve a katonai hatalompolitika elutasítását. Németország 

Európa gazdaságilag és politikailag is meghatározó államaként sem folytat hegemón 

domináns politikát, hanem sokkal inkább a közös európai kormányzás híve.  

Külpolitikai kultúráját változatlanul meghatározza a transzatlanti kapcsolatok irányába történő 

elkötelezettsége és a NATO által képviselt katonapolitika támogatása. Továbbra is mereven 

elutasítja a nemzetiszocializmus ideológiájának bármiféle terjesztését és keményen fellép 

annak törvényileg tiltott megjelenési formáival szemben. A holokausztban megtestesült náci 

bűnök miatt a folyamatos emlékeztetés külpolitikáját is alapelemének tekinti, illetve Izrael 

állammal továbbra is egy megkülönböztetett kapcsolatot alakít ki.  

A „kereskedő állam” vagy ”export nemzet” megnevezés szintén továbbra is jellemzi a berlini 

Németország külpolitikáját, és ökonómiai teljesítménye ma is jelentős európai gazdasági 

hatalmat kölcsönöz számára. A 2018-as adatok szerint Németország a világ tíz legnagyobb 
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 A Szerbiai elleni koszovói német részvételt azért is figyelte aggodalommal sok megfigyelő, mert a 

Bundeswehr Tornadó típusú harci repülőgépekkel vett részt az akcióban, és ezek egyesek számára a második 

világháborús eseményeket idézték.  
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export országa között a harmadik helyet foglalja el (1. számú Táblázat).  

 

1. számú Táblázat: A világ 10 legnagyobb exportőr országa 2018-ban. 

Helyezés Ország Export (milliárd USA dollár) 

1. Kína 2.487 

2. Amerikai Egyesült Államok 1.664 

3. Németország 1.561 

4. Japán 738 

5. Hollandia 723 

6. Dél-Korea 605 

7. Franciaország 582 

8. Hongkong 569 

9. Olaszország 547 

10. Nagy-Britannia 486 

Saját szerkesztés            Forrás: Világ Kereskedelmi Szervezet 

A jövőre vonatkozólag viszont megfogalmazható egy jogosnak tűnő kérdés. Vajon a 

„gazdasági óriás” mellett „politikai törpe” marad-e Németország? Ulrich Beck (továbbiakban: 

Beck) a Német Európa. Új hatalmi térségek a válság jegyében. (2013) című esszéjében arra 

hívja fel a figyelmet, miszerint a 2008-tól kialakuló pénzügyi válság európai rendezése során 

a német gazdasági és politikai érdekek érvényesülnek. A szerző a realista eszközöket és 

idealista célokat együttesen alkalmazó és hangoztató Angela Merkel kancellárt 

„Merkiavellinek”, illetve „Európa koronázatlan királynőjének” nevezi. Értelmezése szerint a 

német kancellár asszony politikai befolyásának és a „német Európa”
94

 kialakulásának „fontos 

                                                           
94 Ulrich Beck a „német Európa” „négy összetevőjét különbözteti meg: (1) Németország az EU leggazdagabb 

országa és legnagyobb hitelezője. Ugyanakkor Angela Merkel az Európa-építészek és a nemzeti ortodoxiák 

között nem foglal állást és a hitelezést a német stabilitási (takarékossági) politika feltételeinek elfogadásához 

köti. (2). A halogatás művészete, hogy minél inkább érezzék a német hitel hiányának hátrányait, mely az idő 

előre haladásával olyan „zsarolási potenciál, amely nem a háború logikájából ered, hanem a kockázat 

logikájából, pontosabban a fenyegető gazdasági összeomlás logikájából.” (3.) Megvalósul „a látszatra lehetetlen, 

a nemzeti megválaszthatóság és az Európa-építész szerepének összekapcsolása”. A megoldást a „német Európa” 

koncepció jelentette, mely egyrészt elfogadottá teszi odahaza a belpolitikában – biztosítva újraválasztását. 

Másrészt Európa-építőmestereként is megjelenik és „ugyanakkor külpolitikailag az „európai felelősség” 
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elemét jelenti az a tény is, hogy a gazdasági hatalmak hierarchiájában a nemzetállamok helye 

világpiaci helyzetüktől függ, nem pedig demokratikus felhatalmazásuktól” (Beck 2013: 64). 

Tehát Beck szerint elsősorban a gazdasági erő, nem valamelyik európai transznacionális 

intézmény vezetése jelenti Angela Merkel európai politikai hatalma kiteljesedésének 

feltételét. Továbbá arra a körülményre is emlékeztet, miszerint a kancellár asszony 

Németország gazdasági erejét a válság alatt („zsarolási potenciállal”), tehát a hard power 

eszközével használja. Beck kritikájával szemben azonban rá kell mutatni egy másik, szintén 

nem elhanyagolható szempontra is. Eszerint Angela Merkel az euró, illetve az euró 

stabilitásának, ezáltal az egész európai projektnek a védelme érdekében cselekszik. Vagyis 

cselekedetét egy magasabb idealista érdeknek, Beck szavaival élve az „Európa építészi” 

szempontoknak rendeli alá.  

A kutató álláspontja szerint Németország külpolitikai kultúrájában addig nem várható 

változás, ameddig a német társadalom politikai kultúráját is meghatározó normák, értékek és 

identitások nem változnak. Továbbá, ameddig a jelen nemzetközi gazdasági rendszer 

fennmarad, hiszen Németország ebben emelkedik fel, ennek a működését ismeri és ennek 

keretei között biztosítja jólétét.   Ezek után jogosan tehetőek fel a következő kérdések:   

Mitől válik a hatalom civillé? Melyek egy civil hatalom ismertetőjegyei? Milyen szerepet tölt 

be a civil hatalom a nemzetközi kapcsolatokban?  

                                                                                                                                                                                     
szószólója. Nála Angela Merkel stratégiája abban is machiavellista, hogy külföldön félik (neoliberalista), 

belföldön (szociáldemokrata színezetű) pedig szeretik. 4. Elő akarja írni a sváb imperatívuszt: takarékoskodás a 

stabilitás érdekében” (Bischof 2015: 157).  
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VI. A CIVIL HATALOM EURÓPÁBAN ÉS AZ NSZK-BAN 

VI.1. Az európai civil hatalom 

Franҫois Duchĕne
95

 (továbbiakban: Duchĕne) az Európai Gazdasági Közösség (EGK) 

jövőbeli lehetséges nemzetközi szerepvállalásáról szóló Civilian Power Europa (1973)
96

 című 

tanulmányában használja először a „civil hatalom” fogalmát. Ebben Nagy-Britanniának az 

EGK-hoz történő csatlakozásában
97

 egy olyan lehetőséget lát, amely véleménye szerint 

„magában hordozhatja az EGK gazdasági és politikai erőként való megjelenését a világban” 

(Duchĕne 1973: 7). A jövőt illetően az EGK számára három nemzetközi szerep 

megvalósításának lehetőségét vázolja fel. Az első alternatívát annak az európai szuperhatalmi 

státusznak a megteremtése jelenti, ami a gazdasági és politikai hatalom mellett, feltételezi a 

megfelelő katonai nukleáris erő meglétét is. Azonban utóbbi megteremtésének lehetőségét 

sem Nagy-Britannia, sem Franciaország, sőt általuk együttesen sem látja oly módon 

biztosíthatónak, ami által az USA nukleáris katonai képességét helyettesíthetnék (Uo.: 10). 

Tehát ebben az esetben egy realista állásponton keresztül közelíti meg a szuperhatalmi státusz 

kérdését. Ugyanakkor ebben az összefüggésben, fontos tényezőként jelenik meg az a politikai 

körülmény is, miszerint – véleménye szerint – az EGK tagországaiban hiányzik egy európai 

szuperhatalom létrehozásának politikai támogatása is (Uo.: 13). A második lehetőséget egy 

semleges EGK felvállalásának lehetőségében látja, amit szintén nem tekint reális opciónak. 

Ugyanis, indokolása szerint, a semlegesség megteremtése két fontos körülmény együttes 

meglétét feltételezné. Egyrészt az amerikai és szovjet csapatok Európából történő 

kivonásának szükségességét. Másrészt a két szuperhatalom semlegességet biztosító garanciát. 

Ezeknek a feltételeknek a teljesülését viszont nem tekinti elérhetőnek (Uo.: 14). Tehát a 

hidegháborús reálpolitika logikája alapvetően kizárja a két feltétel meglétének lehetőségét.  A 

harmadik lehetséges és egyben az általa javasolt jövőbeni európai szerepnek a civil hatalmi 

formát tekinti. Érvelésében ennek először egy történelmi megalapozást ad, amikor a két 
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 Franҫois Duchĕne (1927-2005): Jean Monnet egykori közeli munkatársa, majd „The first Statesman of 

Interdependence” (1994) címmel életrajzírója. Dolgozik Párizsban az Economist újságírójaként, majd a londoni 

International Institute for Strategic Studies (1969-1974) intézet vezetőjeként, később pedig a brightoni Sussex 

University (1974-1982) professzor emeritusaként megy nyugdíjba. Kutatási témája az európai integráció.  Lásd 

bővebben: Maull, Hanns W.: „Franҫois Duchĕne. Political thinker and analyst.” Independent (2005. július 25.). 

(Forrás: https://www.independent.co.uk/news/obituaries/francois-duchene-301409.html, Letöltés időpontja: 

2019. szeptember 9.) 
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 Lásd részletesen: Duchĕne, Franҫois (1973): The European Community and the Uncertainties of 

Interdependence. In.: Kohnstamm, Max-Hager, Wolfgang (szerk.) (1973): A Nation Writ Large? Foreign-Policy 

Problems before the European Community. London, Palgrave Macmillan. A tanulmánykötet német nyelvű 
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 1973. január 1-én Nagy-Britannia mellett Dánia és Írország csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez. 
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világháború borzalmai következtében Európában kialakult katonaság ellenes generáció 

kialakulására emlékeztet (Uo.: 19). Majd arra hívja fel a figyelmet, miszerint a nyugat-európai 

társadalmakban a tisztán katonai hatalommal szemben, sokkal inkább a befolyás és a 

cselekmények civil formái kerülnek előtérbe. Ezek közül legfontosabbnak a gazdaság területét 

nevezi meg, amelyben Nyugat-Európa a világ négy legnagyobb hatalma között marad. (Uo.).  

Az EGK lehetséges céljaként az európai nemzetközi kapcsolatok civilizálását nevezi meg, 

amelynek során a katonai eszközökről a politikai eszközökre tolódnak el a hangsúlyok. 

Utóbbi megvalósítása során azokban a nagy európai együttműködéseknek a megteremtésében 

látja a lehetőséget, amelyek biztosítani képesek a hatalom civil formájának megjelenését 

(Uo.). Utóbbi gyakorlati megoldásaként, az európai és az Európán kívüli államok közötti 

kapcsolatok „domesztikációját” javasolja. Domesztikáció alatt a nemzetközi kapcsolatok 

következő átalakítását érti: (1) A közösségi felelősség érzése és a szerződéseken alapuló 

(nemzetközi jog) politikák rendszere a nemzetközi problémák részévé válik. (2) A hosszú 

távú gazdasági hatalommal „relatíve” kicsi katonai erő párosul. Érvelése szerint a katonai erő 

elutasításának pszichológiai alapjait a nyugat-európai városi ember civilizációjának 

eredménye teremti meg, amelynek során kialakulnak „jogai, értékei, biztonságra törekvése, 

valamint a demokratikus és a civil mintái” (Uo.: 20). (3) Az EGK-ra jellemző és megőrzendő 

adottságokat (mint például a civil célok és eszközök, a kollektív cselekvés igénye, illetve az 

egyenlőség, az igazságosság és tolerancia társadalmi értékei) tekinti azoknak a feltételnek, 

amelyek által az ki tudja használni a számára kínálkozó legtöbb lehetőséget (Uo.: 20). (4) 

Végül az EGK számára kijelölt domesztikációs feladatot (mint például a civil és demokratikus 

minták nemzetközi szétterjesztése) egyben az egyetlen lehetőségként is értelmezi a hatalmi 

politikával szembeni fennmaradásra.  

Duchĕne „domesztikáció” kifejezése felfogható a nemzetközi politikai rendszer 

„civilizálásának” irányában megfogalmazott első szándékként is. A domesztikáció ebben az 

értelemben a nemzetközi rendszer „megszelídítéseként” értelmezhető, hiszen a realista, 

szuperhatalmi világszemlélettel, valamint a hidegháborús logikát elfogadó semlegességi 

opcióval szemben, egy teljesen új alapokra helyezett nemzetközi rendszer kialakításának 

igényével lép fel. Európa huszonegyedik századi nemzetközi szerepével kapcsolatban ma is 

aktuálisan tehető fel a következő kérdés:  

Európának milyen szerepet kellene betöltenie a nemzetközi kapcsolatokban?  
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A „világhatalom”, a „civilhatalom” és a „békehatalom” (Ehrhart, 2002; 2004) felállított opciói 

mind a nemzetközi kapcsolatok egy-egy iskolájához állnak közel (Rinke 2006: 79). A 

neorealizmus részéről megfogalmazódó világhatalom (vagy globális hatalom) elképzelés egy 

olyan „global world player”-ként képzeli el az EU-t, amelyben a gazdasági hatalma mellett 

politikai és katonai hatalomra is szert tesz. A liberális-idealista iskola ezzel szemben azt a 

Franҫois Duchĕne által felállított európai civil hatalom elképzelést látja megfelelőnek, amely 

alapvetően a nemzetközi kapcsolatoknak a nemzetközi jog útjára történő terelésére törekszik. 

Az európai civil hatalommal szemben megjelenő legfontosabb kritika szerint, kényszerítő 

eszközök birtoklása nélkül az nem lenne képes akarata érvényesítésére a nemzetközi 

kapcsolatokban. A neoliberális institucionalizmushoz közel álló jövőbeli európai szerep pedig 

abban a békehatalom
98

 formában ölt testet, amely sajátos módon kívánja ötvözni a 

világhatalom és a civil hatalom szerepet, ezáltal leginkább egy „védekező civil hatalomnak” 

felel meg (Uo.: 79-85). A békehatalom
99

 ismertetőjegyei a következők: (1) Irányadó az 

együttműködő biztonság és béke teljesítésében. (2) Előnyben részesíti a preventív stratégiákat 

anélkül, hogy közben kizárná a szabályszerű intervenciók vagy kényszerítő eszközök 

alkalmazását.  (3) A konfliktusok megoldásához civil és katonai eszközöket is alkalmaz. (4) 

Szorosan együttműködik társadalmi szereplőkkel, különösen az NGO-kal. (5) Intenzív 

kapcsolatokat ápol az olyan biztonsági szervezetekkel, mint például az ENSZ vagy az EBESZ 

(Ehrhart 2004: 161). Ez utóbbi meghatározás sok tekintetben megfelel a Maull és Kirste által 

képviselt, bizonyos esetekben a katonai eszközöket sem elutasító civil hatalom
100

 szerepnek.   

VI.2. Civil hatalom szerepként 

Maull az Elias által megfogalmazott civilizációs felfogásból kiindulva fogalmazza meg a 

„civil hatalom” alapelveit (Maull, 1990; 1991; 1992; 1993). Álláspontja szerint – a realista 

hatalmi eszközök alkalmazásával szemben – a nemzetközi kapcsolatok civil hatalom általi 

civilizálására van szükség. Ezt úgy látja megvalósíthatónak, ha a katonai-hatalmi eszközök 

alkalmazásának szerepe csökken, illetve azok alkalmazására csak a nemzetközi normák és 
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döntések alapján van lehetőség. Továbbá a nemzetközi együttműködések és integráció 

elsődlegességére van szükség a realista, egyéni nézőponttal szemben. A német civil hatalom 

szerep teljesítésének alapvető feltételeit a német társadalom- és politikatörténet 

előzményeinek átvétele, valamint a nemzetközi szinten létező alulfejlettség meghaladásának 

segítésében történő aktív német részvétel jelentik. Az NSZK kül- és biztonságpolitikájának 

alapelve a német civil hatalmi szerep, továbbá az NSZK külpolitikai céljait és érdekeit csak 

egy civilizált nemzetközi rendben tudja érvényesíteni. A nemzetközi politika civilizálásának 

esélye a kelet és a dél fejlődési lehetőségeinek megteremtésében van, miközben a gazdasági 

ösztönzés és szankcionálás egyedüli alkalmazásának lehetőségei nem teremtenek megfelelő 

eszközöket a civilizált rend megvalósításához (Maull 1992: 269-278).  

Maull és Kirste egy-egy állam külpolitikai kultúrájának összehasonlító módszereként nevezi 

meg a külpolitikai viselkedések ideáltipikus modelljein keresztüli vizsgálatát. Utóbbi során 

azokhoz a szociálpszichológia és a szociológia diszciplínáit is átölelő szerepelméletekhez
101

 

nyúlnak vissza, amelyek „az államok viselkedését egyrészt a nemzetközi rendszer által elvárt 

(külső) viselkedési elvárásokkal (Jönsson, 1980), másrészt a saját maguk által kialakított 

(belső) értékrendszerekkel, világképpel és szerepelképzelésekkel (Holsti, 1970) hozzák 

összefüggésbe” (Kirste – Maull 1996: 286). A civil hatalom szerepkoncepció alkalmazását az 

államok hosszútávon megjelenő, és egy állandó mintát mutató külpolitikai magatartásának 

keresésére és összehasonlítására látják alkalmazhatónak. Mindemellett elismerik a 

szerepkoncepció alkalmazhatóságának korlátait is, ha nem lennének meg hozzá a megfelelő 

külső feltételek. Utóbbiak közé sorolják annak a munkamegosztáson alapuló nemzetközi 

társadalomnak a szükségességét, amelyet alapvetően jellemez a társadalmak és az államok 

közötti interakció, valamint a demokratikus berendezkedés (Uo.: 288). Megállapításuk szerint 

egy állam külpolitikai irányai akkor nyernek társadalmi támogatást, ha az a belpolitika 

működéséhez hasonlóan, a társadalom alapértékeivel összhangban van. „Ebből adódóan is 

fontos annak a képességnek a szükségessége, ami lehetővé teszi a történelmi tapasztalatokból 

(Wish, 1987) adódó megfelelő következtetések levonását a külpolitikai szerepek 

megválasztásánál” (Uo.: 293). A szerepkoncepció jelentőségét a külpolitikai magatartás 

elméleti és gyakorlati kutatásának azon alkalmazhatóságában látják, amely során az képes 

„azoknak a normáknak és értékeknek megfelelő jelentőséget adni, amelyekben először a 
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szerepkoncepció kialakulását azonosítja (például a külpolitikai retorika beszédelemzése által), 

majd azt a szereplők viselkedésén keresztül teszteli” (Uo.: 295).  

A szerzőpáros szerepkoncepciója a civil hatalom három megjelenési formáját mutatja be. 

Egyrészt a civil hatalom megjelenhet „hatalomként”, amely során úgy lép fel a nemzetközi 

kapcsolatok alakításának igényével, hogy közben a klasszikus nagyhatalmak célkijelölésétől 

és stratégiájától tudatosan elhatárolódik. Másrészt a civil hatalom létezhet „szerepként”, ami a 

külpolitikai értékorientációnak és stílusnak olyan különleges formájaként értelmezhető, 

amelynek alapvető célja a nemzetközi politika civilizálása. Harmadrészt a civil hatalom 

előfordulhat „alanyként” is, ami a bizonyos célok elérése érdekében alkalmazott, specifikus 

eszközökön alapuló külpolitikai stratégia megvalósítását jelenti (Uo.: 297). A szerzők a három 

civil hatalmi forma közül az NSZK tekintetében a „civil hatalom szerepként” külpolitikai 

magatartást tekintik meghatározónak és követendőnek. 

A civil hatalom szerepkoncepció esetében nincs szó egy hagyományos értelemben vett 

elméletről, hanem sokkal inkább az NSZK külpolitikai kultúrája jellegzetes karakterének 

pontos körülírásáról. Alapvető célja olyan külpolitika folytatása, amely hozzájárul a politika, 

illetve a nemzetközi politika civilizálásához. Ugyanakkor rendelkezik a nemzetközi politika 

alakításának igényével is, amelyet lehetőségei szerint igyekszik kihasználni. A nemzeti és 

nemzetközi konfliktusok megoldásában alapvetően az erőszak elkerülését és a nemzetközi 

kapcsolatok törvényi és jogi szabályozásának megteremtését támogatja. Nem utasítja el a 

katonai erő alkalmazásának lehetőségét, de ezt is a nemzetközi politika civilizálásának 

eszközeként kívánja felhasználni. Támogatja az állami erőszak monopóliumának az államok 

nemzetközi kapcsolatainak szintjére történő áthelyezését, ennek során pedig elfogadja az 

állami szuverenitás részleges átadását a nemzetközi intézmények számára. Mindezek mellett 

alapvetően szkeptikus a katonai erő bevetésével szemben és visszafogottságot tanúsít.  

Ugyanakkor a katonai erő bevetéséhez elengedhetetlennek tekinti két feltétel együttes 

fennállását: a közös fellépést és a nemzetközi legitimáció (ENSZ BT. határozat) meglétét. A 

multilaterális együttműködésekben fontos szerepet lát a nemzetközi politika civilizálása 

során, ezért alapvetően támogatja a nemzetközi többoldalú együttműködéseket, illetve ezek 

kialakítását. A nemzetközi rend legitimitásához támogatja olyan részvételi döntési eljárások 

megalkotását, amelyek a szabadság, a demokrácia és a piacgazdaság alapértékein nyugodnak. 

Az egyoldalú, vagy kétoldalú kezdeményezések lehetőségét sem utasítja el, viszont ezek 

alkalmazását is a nemzetközi politika civilizálásának hatékonyságától teszi függővé. A 

katonai szankciókkal szemben, sokkal inkább a gazdasági szankciókat tekinti alkalmazandó 
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kényszerítő eszközöknek. Kiáll a nemzetközi jog érvényesülése mellett és értékalapú 

külpolitikát folytat. Utóbbi során fellép az univerzális értékek (mint például az emberi, a 

polgári és a politikai jogok), a demokrácia és a demokratikus folyamatok, a jogállamiság, a 

környezet-, és klímavédelem, valamint a fenntartható fejlődés érdekében (Uo.: 299-301). 

VI.3. Civil hatalom versus soft power 

Az előzőek alapján jól láthatóan a civil hatalom is alapvetően a puha hatalomgyakorlásra 

fekteti a hangsúlyt. Ezzel összefüggésben viszont jogosan vetődik fel a következő kérdés: 

Miben különbözik és miben azonos a civil hatalom és a soft power? 

VI.3.1. Azonosságok   

Maull kiindulási pontja szerint a hidegháború végével a nemzetközi kapcsolatoknak és 

szereplőinek, a nemzetállamoknak, egy minőségi átalakulására van szükségük. (Maull 1992: 

269). Ez az álláspont egybecseng azzal a Nye által kifejtett megállapítással, amely szerint a 

hidegháborút követően a hatalom természetének átalakulására van szükség és a hard eszközök 

mellett a soft eszközök alkalmazása fog egyre inkább előtérbe kerülni a nemzetközi 

kapcsolatokban (Nye, 1990).  

A civil hatalmat annyiban is azonosnak tekinthetjük a soft power fogalmával, miszerint 

mindkettő az államokat tekinti a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb szereplőinek, továbbá 

az államok magatartásából eredő puha befolyásnak egyaránt nagy jelentőséget szánnak. Tehát 

alapvetően mindkettő idealista alapokon nyugszik, hiszen olyan puha tényezőknek adnak 

elsődlegességet a nemzetközi kapcsolatokban, mint a vonzás és a civilizálás szándéka.  

Az államok által megválasztott viselkedési formában Nyehoz hasonlóan, Maull is fontosnak 

tekinti a napirend állítási képességet, hiszen az univerzális értékeket (mint, például az emberi 

jogok érvényesülésének biztosítását) és azok képviseletét a civil hatalom nemzeti érdekének 

tekinti. Sőt, ezeknek az értékeknek nemzetközi szintre történő emelésén keresztül látja 

megvalósíthatónak a nemzetközi rendszer civilizálását. Az univerzális értékek Nyenál is 

követendő értékként jelennek meg, így ebben a vonatkozásban is azonosság áll fenn.   

További közös vonásnak tekinthető az értékalapú (jogállamiság, demokratikus folyamatok és 

piacgazdaság támogatása, stb.) külpolitika fontosságának hangsúlyozása is, amely míg Nye 

esetében a vonzás eszközeként, addig Maullnál a hitelesség és a kiszámíthatóság feltételeként 

jelenik meg. Tehát jól láthatóan a cél-eszköz dichotómiában mindkét politikatudós eszközként 

tekint az univerzális értékek napirendre állítására.  



74 
 

VI.3.2. Különbözőségek 

Idealizmusuk tekintetében különbségek is felfedezhetők, hiszen míg Nye az egyes államok 

viselkedésének transzformálását tekinti a soft power céljának (Nye, 2004), addig Maull a 

teljes nemzetközi rendszer civilizálásának célját jelöli ki a civil hatalom feladatának (Maull, 

1992). Tehát Maull álláspontja ebben az értelemben idealistábbnak tekinthető, hiszen ő a 

teljes nemzetközi rendszer civilizálását célozza meg, szemben Nye-jal, aki „csak” az egyes 

államok viselkedésének megváltoztatásának igényét fogalmazza meg.  

Maull nem zárja ki a katonai erő vagy a gazdasági szankciók kényszerítő alkalmazásának 

lehetőségét. Sőt, megállapítása szerint a civil hatalom sem pacifista, ugyanakkor bármilyen 

nemzetközi erőszak vagy szankció alkalmazásához az ENSZ BT határozatának legitimáló 

erejének szükségességét hangsúlyozza (Kirste – Maull, 1996). Tehát, ezzel kívánnak morális 

felhatalmazást és nemzetközi elfogadást teremteni az alkalmazott erőszakos eszközök 

tekintetében. Utóbbi fontosságát Nye is elismeri a soft power vonatkozásában, ugyanakkor 

arra is felhívja a figyelmet, miszerint az európai országok a multilaterális intézményekben 

arra használják a soft powerüket, hogy megfosszák az USA-t a legitim katonai beavatkozások 

megteremtésének lehetőségétől (Nye 2004: 81). Tehát láthatóan Nye az ENSZ BT 

jogosítványában egyfajta korlátozó tényezőt is lát az amerikai érdekek érvényesítése során. 

Miközben elismeri azt a körülményt, miszerint az ENSZ soft power eszközei is változnak, 

korlátozódnak, de „mindezek ellenére a kormányok nem engedhetik meg maguknak, hogy 

figyelmen kívül hagyják azokat, mert megfizetik az árát” (Uo.: 95). Ezzel szemben a civil 

hatalom az államok közötti konfliktusok megoldásához minden lehetséges eszközt ki akar 

meríteni egy esetleges katonai beavatkozás megindítása előtt. Maull ezért is méltatja azt a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (továbbiakban: OECD) országai közötti 

gyakorlatot, miszerint azok az egymás közötti konfliktusaik megoldásának már nem a 

háborúk indítását tekintik. Ez értelmezhető úgy is, miszerint az OECD országok már 

„civilizált” kapcsolatban állnak egymással. Tehát a civil hatalom egyik fontos lényegi eleme 

éppen abban ragadható meg, hogy megfogalmazott céljának tekinti azoknak a módszereknek 

és eszközöknek a nemzetközi rendszer kevésbé stabil államaira történő kiterjesztését, ahol 

ezek szerepet játszhatnak a konfliktusok békés megoldásában. (Kirste –Maull 1996: 302).  

Nye megközelítésében a soft power a másoktól jövő együttműködés mobilizálásáról szól. 

(Nye 2004: 60). Ezzel szemben Maull a nemzetközi együttműködést a nemzeti érdekek 

érvényesítésének és a nemzetközi rendszer civilizálási folyamatának elengedhetetlen részének 

tekinti, amely értékközösségeket és a szolidaritási igényt is teremt (Kirste – Maull 1996: 303). 
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Tehát Nye felfogásával szemben, Maull azt az álláspontot képviseli, miszerint a nemzetközi 

együttműködés egy olyan előfeltételt jelent, amelyet követően jöhet csak létre bármilyen 

változás az államok közötti kapcsolatokban.   

VI.4. A civil hatalom és a soft power kritikája 

VI.4.1. Az európai civil hatalom kritikája 

Hedley Bull (továbbiakban: Bull) a Civilian Power Europe: A contradiction in terms? 

(1982)
102

 címmel írt tanulmányában vonja kritika alá Duchĕne 1973-ban megfogalmazott 

„Európa civilhatalom” teóriáját. A realista „angol iskola”
103

 politikatudósának kiindulópontja 

szerint azok a nyugat-európai államok, amelyek „együtt a világ népességének, 

civilizációjának és jólétének egy alapvető központját jelenítik meg, nem tehetik meg, hogy 

biztonságukat külső erőforrásra bízzák, de mégis függenek az Amerikai Egyesült Államoktól” 

(Bull 1982: 151-152). Utóbbi feltételét pedig Nagy-Britannia és az EGK országok közötti 

nagyobb biztonsági együttműködés megteremtésében látja. Az európai önálló katonai/védelmi 

képességek megteremtésének szükségessége mellett alapvetően három téma köré 

koncentrálva érvel. Az elsőt abban az ellentmondásban fedezi fel, miszerint komoly 

érdekellentéteket (mint például a nukleáris béke megőrzése, Európában a hidegháborús 

enyhülési folyamatok, illetve a harmadik országokkal történő konfliktusfeloldás kérdéseiben) 

lát a nyugat-európai országok és amerikai védelmezőjük között. Ugyanakkor az amerikai erők 

védelmétől történő függőség csökkentését nem tekinti csupán a külpolitika vagy a diplomácia 

útján megvalósíthatónak, hanem sokkal inkább egy tudatos cselekvést tart szükségesnek. A 

második okot a folyamatos szovjet fenyegetés meglétében azonosítja. Tehát véleménye 

szerint a Szovjetunió részéről nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, miszerint az a nem 

megfelelő katonai ellensúly megléte esetén akár le is rohanná Nyugat-Európát. Éppen ennek a 

feltételezése okán bírálja, és alapvetően hibásnak tartja a „civil védekezés” formáját, mivel a 

pacifizmusnak veszélyt jelent a realista politika alkalmazása.  Harmadik indokként pedig 

Nyugat-Európa megújulásának lehetőségét nevezi meg. Magyarázata szerint az amerikai 

védelmi függőségtől történő elszakadás formáját a közös nyugat-európai katonai potenciál 

megteremtése biztosíthatja. Szemben azzal az állásponttal, amely Európában a katonai erőről 
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Letöltés időpontja: 2019. december 28.) 

https://www.e-ir.info/wp-content/uploads/2015/12/System-Society-and-the-World-E-IR.pdf


76 
 

történő lemondást és az elvonulás politikáját hirdeti. Álláspontja szerint Nyugat-Európa saját 

képességei (mint például a népessége, jóléte, technológiai fejlettsége és katonai potenciálja) 

által is alkalmas a Szovjetunióval szembeni európai hatalmi egyensúly megteremtésére. 

Ebben jelentős szerepet szánt az NSZK katonai képességbeli fejlesztésének és szerepének, 

valamint annak a tényezőnek, miszerint az NSZK-nak „normális státusszal kell visszakerülnie 

a nemzetközi kapcsolatokba” (Uo.: 159). Utóbbi véleménye kifejtése közben azonban annak a 

nem titkolt félelmének is hangot ad, miszerint az NSZK a német újraegyesítés egyik 

kulcsának Moszkvát tekinti, és ezért nem biztos, hogy a nyugati szövetség iránti 

elkötelezettsége állandóan fennmarad. Sőt, szkeptikus a nyugat-európai vezető államok 

(Franciaország, Nagy-Britannia és az NSZK) közötti béke megteremtésének lehetőségével 

szemben is, amelyet a történelem ezzel ellentmondó tapasztalataival indokol. 

Amíg Bull érvelése jól beazonosítható realista alapokon nyugszik, addig Duchĕne 

helyzetértékelése idealista talajon áll. Ez a körülmény nagyban meghatározza álláspontjaik 

összeegyeztethetetlenségét, hiszen az emberi természet, a társadalmak, az államok és a világ 

működésének alapvető megítéléséről is mást gondolnak. Az azonban az elmúlt történelmi 

események ismeretében bátran megállapítható, hogy Bull téved az NSZK atlanti külpolitikai 

orientációjának „kétes” elkötelezettségét illetően. Ezt bizonyítja az a tény is, miszerint Helmut 

Kohl kancellár a német újraegyesítés feltételeinek tárgyalásai során mindvégig kiállt az NSZK 

további NATO tagsága mellett. Sőt, arra a további fontos körülményre is emlékezni kell, 

miszerint az európai integrációban részt vevő országok között már hosszú évtizedek óta nem 

volt háború, vagyis a Bull által kiindulópontnak tekintett történelmi múlt mégsem jelent 

„mintát” a későbbi konfliktusok számára. Ugyanakkor „a civil hatalom európai 

kivitelezhetőségét éppen az EU heterogén jellege is nehezítheti, tekintettel az egyes 

tagállamok merőben eltérő külpolitikai hagyományaira és kultúrájára. Ezzel szemben egyes 

tagállamok, mint például az NSZK külpolitikai kultúrája messzemenően megfelel a civil 

hatalom kritériumainak” (Jünemann – Schörnig 2002: 2). 

VI.4.2. A német civil hatalom kritikája   

A tömbök felbomlása és a német újraegyesítés után nem sokkal vetődik fel a német civil 

hatalmi szerep folytonosságának megkérdőjelezhetősége. Az okot pedig alapvetően az NSZK 

katonai egységeinek az ENSZ BT legitimáló határozata nélküli koszovói (1999) NATO 

akcióban történő részvétele szolgáltatja. Ezek alapján jogosnak tűnhet a kérdés: Miként vehet 

részt egy ilyen akcióban a magát civil hatalomnak tekintő NSZK? A koszovói NATO 

kötelékeken belüli német katonai részvételért az emberi jogok védelme és a humanitárius 
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katasztrófa megelőzése szolgáltatja a hivatalos német indokokat.
104

 Tehát az univerzális 

értéknek is tekinthető emberi jogok érvényesülése és az emberi élet védelme jelentik azokat 

az alapokat, amelyek alapján a német kormányzat eltekint az ENSZ BT határozat legitimáló 

erejének meglététől. Majd a NATO katonai beavatkozásának a keretében hajlandó részt venni 

a balkán-félszigeti háborús konfliktus további eszkalálódásának megelőzésében. 

Mindazonáltal, további szempontként hozható fel „az atlanti szövetséges partnerek, 

mindenekelőtt az USA elvárásának történő szövetségesi megfelelés, ezáltal a német 

szövetségi magatartás kiszámíthatóságának fenntartása, illetve az európai stabilitás és 

biztonság veszélyeztetésének elhárítása” (Maull 2001: 665). Később az ENSZ BT 

felhatalmazást nélkülöző koszovói NATO beavatkozás negatív megítélését nagyban csökkenti 

a koszovói rendezést rögzítő ENSZ BT 1244. számú határozat megszületése, ami egyben 

felfogható a koszovói NATO beavatkozás utólagos legitimálásaként is. Mindazonáltal, a 

német külpolitika máig kivételes esetként tekint a koszovói beavatkozásra, ezt alátámasztja az 

a tény is, miszerint az elmúlt húsz év sem szolgál további hasonló precedenssel. 

A változó nemzetközi környezetben a biztonságpolitikai megfontolások okán felmerül a 

német civil hatalmi szerep hosszú távú fenntarthatóságának, illetve a német külpolitika 

„normalizálásának” kérdése is. Tehát annak a megfontolása, hogy Németország esetlegesen 

„a többi hatalomhoz hasonlóan a „normális” nemzetközi szereplő felelősségteljes politikáját 

képviselje” (Kiss 2005b: 141). De mi tekinthető normális és mi abnormális külpolitikának 

Németország esetében? Az NSZK számára a nyugati elköteleződés jövőbeli 

megkérdőjelezése, vagy a közös európai érdekekkel szemben a német nemzeti érdekek 

előtérbe helyeződése jelentené az abnormális külpolitikát. Mindez az NSZK külpolitikai 

szerepidentitásából következik. „Egyik értelemben az NSZK abnormális külpolitikát folytat 

az újraegyesítés előtt, mivel inkább elkötelezett a multilaterális és gazdasági együttműködés 

felé, mint a katonai erő irányába. Másik értelemben mégis normális külpolitikát folytat a 

nyugat felé történő elköteleződése és Sonderweg tradíciójával történő szakítással” (Kundnani 

2011: 38). Viszont e két szempont együttes teljesülését valósítja meg továbbra is a civil 

hatalom szerepe. Ezt bizonyítja például, amikor Angela Merkel kancellár asszony az NSZK 

máig érvényes biztonságpolitikai irányelveit tartalmazó „Weissbuch” (Fehér Könyv)
105

 

(2016) bevezetőjében a következőképpen fogalmaz: „Németország gazdasági és politika súlya 
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kötelez bennünket arra, hogy európai és transzatlanti szövetségeseinkkel szövetségben Európa 

biztonságának felelősségét átvegyük, közösen az emberi jogokat, a szabadságot, a 

demokráciát, a jogállamiságot és a nemzetközi jogot megvédjük. Az eddigieknél 

határozottabban kell fellépnünk a közös értékeinkért, a biztonságért és a békéért, és egy olyan 

rendért, amely szabályokon alapul” (Weissbuch 2016: 6). Ez a rövid kiemelés legalább két 

szempontból is megerősíti az előző állítást, miszerint a civil hatalmi szerep egyszerre hordja 

magában a „normálisnak” és az „abnormálisnak” is tekintett német külpolitikai tradíciókat. 

Egyrészt felsejlik benne az egykori koszovói beavatkozás ismételt legitimációja, nem kizárva 

ezzel egy hasonló különleges esetben annak megismétlődését az európai béke megőrzésének 

érdekében. Másrészt utóbbit, vagyis az európai és nemzetközi békéért történő 

felelősségvállalást csak értékorientáltan, a civil hatalom legfontosabb esszenciájának 

megfelelően tartja elképzelhetőnek: (1) A partneri kapcsolatokon alapuló és megvalósuló 

alakítási szándék. (2) A biztonság alapszükséglete mellett hivatkozik a demokráciára. (3) 

Megjelenik az univerzális értékekért, mint például az emberi jogokért történő kiállás. (4) 

Támogatja a nemzetközi jog érvényesülését. (5) Külpolitikájának részét képezi a jogállam, a 

szabadság biztosítása. (6) A nemzeti cselekvés helyett a nemzetközi együttműködésre 

törekszik. (7) Támogatja a szabályokon alapuló nemzetközi rend megteremtését. Tehát jól 

láthatóan, a civil hatalom szerepnek megfelelően fogalmazza meg a német biztonságpolitika 

prioritásait, mozgásterét és alapvető célkitűzéseit.     

A civil hatalom szerepkoncepciót Hennig Tewes (továbbiakban: Tewes) a Das 

Zivilmachtkonzept in der Theorie der Internationalen Beziehungen. Anmerkungen zu Knut 

Kirste und Hanns W. Maull (1997)
106

 című tanulmányában értékeli. Jelen kutatás 

szempontjából Tewes megállapításait illetően az érdemel figyelmet, miszerint állítása szerint 

„civil hatalmak és nem civil hatalmak között nem lehet különbséget tenni, hanem sokkal 

inkább egy olyan összefüggésről van szó, miszerint az államok többé vagy kevésbé, de civil 

hatalomként működnek” (Tewes 1997: 355). Ez a megállapítása elsőre igaznak is tűnhetne, de 

mégsem állja meg a helyét. Alapvetően azért nem, mert például nem minden állam osztja a 

civil hatalmi lét feltételét jelentő univerzális jogok (mint például az emberi jogok) 

érvényesülésének támogatását, vagy éppen a nemzetközi politika civilizálásához szükséges 

részleges szuverenitás átadást sem. A megállapítása akkor lenne igaz, ha azt csak az államok 

egy csoportjára (mint például az Európai Unió tagországai) vonatkozólag állapítaná meg.  
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  Lásd részletesen: Tewes, Hennig (1997): Das Zivilmachtkonzept in der Theorie der Internationale 

Bezihungen. Anmerkungen zu Knut Kirste und Hanns W. Maull. In.: Zeitschrift für Internationale Beziehungen 4. 

Jahrgang (1997), 2.Heft, 247-359 pp.   
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Arra is felhívja a figyelmet, miszerint „kétségbe vonható, hogy a civil hatalom vizsgálatok 

alapvető elemzési egysége csak az állam lenne” (Uo.: 356). Jelen kutatás is éppen arra 

vállalkozik, hogy „aktorként” az állam helyett egy másik nemzetközi szereplő tevékenységét 

vizsgálja meg a civil hatalom szerep szempontjából.   

Tewes szerint „a civil hatalom koncepció alapvetően, de nem kizárólagosan hagyatkozik a 

harmadik dimenziós (soft power) hatalomra, és közben nem tekinti magát pacifistának sem, 

(…) és ezért az erőszak alkalmazásának módja vonatkozásában nem lehet különbséget tenni 

civil és nem civil hatalom között” (Uo.: 357-358). Az államok erőszak alkalmazása között 

azonban igenis jelentős különbségek lehetnek, hiszen attól, hogy valamely állam nem 

pacifista, az még nem jelenti bizonyos katonai eszközök elsődleges alkalmazásának 

támogatását. Vagy például jelentős különbség van egy ENSZ BT felhatalmazással rendelkező 

légicsapás vagy egy meglepetésszerű, támadó légi csapás nemzetközi megítélése között, 

miközben esetleg az akciókat végrehajtó államok közül egyik sem tekint magára 

pacifistaként.  

Végül annak a véleményének ad hangot, miszerint szükség lenne annak pontos kidolgozására 

is, hogy például „egy állam milyen előfeltételek mellett alkalmazhatja a hatalmat 

kényszerítésre, vagy szükség van-e az erőszak alkalmazásának ENSZ általi legitimitására, 

vagy esetleg az egy multilaterális összefüggésben következhet be” (Uo.). Ezek a felvetései 

alapvetően nem állnak ellentmondásban a civil hatalomnak a nemzetközi politikai rendszer 

civilizálására vonatkozó szándékával, sőt ebből a szempontból előremutatóan értelmezhetőek.   

VI.4.3. A soft power kritikája 

A soft powerrel szemben megfogalmazott kritikák alapvetően két halmazban helyezhetők el. 

Az egyik álláspont szerint a soft power a láthatatlanságából adódóan mérhetetlen, tehát 

empirikusan nem lehet kimutatni a megvalósulását. Nye ezzel szemben a soft power kutatási 

módszereire vonatkozólag a közvélemény kutatásokat, illetve a fókusz csoportos felméréseket 

nevezi meg (Nye 2004: 6).  Továbbá azt hangsúlyozza, hogy minden hatalom a 

kontextustól
107

 függ (Uo.: 12). Tehát ezek alapján a szereplők személye és az adott ügyek a 

lényegesek. Emellett viszont elfogadja azt az álláspontot, miszerint a soft power jobban függ a 
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 Nye a kontextus komplexitásának értelmezéséhez a világpolitikát egy olyan háromdimenziós sakktáblaként 

vázolja fel, ahol a nyertesnek egyszerre kell manővereznie vertikálisan és horizontálisan is. Az legfelső szint a 

klasszikus realista eszközök alkalmazásának szintje, ahol az USA szuperhatalmi pozíciójából adódóan hegemón 

szereppel bír, tehát a hatalom egypólusú. A középső szint az államközi gazdasági ügyeké, itt a hatalom 

többpólusú. A legalsó szinten vannak azok a nemzetközi ügyek (terrorizmus, nemzetközi bűnözés, 

klímaváltozás, fertőző betegségek, stb.) amelyekben a hatalom a legszélesebb értelemben véve megosztott az 

államok és a nem állami szereplők között (Nye 2004: 4-5).     
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küldő és a befogadó hajlandóságának meglététől, illetve elismeri a soft power szétterjedő, 

általános befolyást teremtő jellegét is, amely elsősorban az olyan környezeti célokra hat, mint 

a demokrácia, az emberi jogok, vagy a nyílt piacok támogatása (Uo.: 16-17.). Ugyanakkor 

éppen ebben a szétterjedő hatásában látja a soft power előnyét, mert álláspontja szerint ezzel 

biztosítható befolyásának széles társadalmi érvényesülése.  

A soft power mérhetőségét szemlélteti a soft power globális rangsorának 2015 óta történő 

összeállítása is, amelynek során a szerkesztők évente rangsorolják az első harminc 

országot.
108

 A 2019-es rangsorban Franciaország és az Egyesült Királyság mögött 

Németország a harmadik helyet foglalja el.
109

 (Németország 2015-ben a második, 2016-ban a 

harmadik, 2017-ben a negyedik, 2018-ban pedig a harmadik helyet szerzi meg, tehát stabilan 

tartja dobogós helyezését). A 2019-es adatok magyarázata szerint Németország növekvő 

teljesítményt mutat a külpolitikai elkötelezettség és a kormányzati modell al-indexek 

tekintetében. Külpolitikáját tekintve a legnagyobb bizalmat élvező és a legcsodáltabb államok 

között van. Az erős kormányzati al-index eredményét egyrészt a közszektor teljesítményének, 

a kormányzati elszámoltathatóságnak és az állammal szembeni közbizalom magas szintjének 

a kombinációja, másrészt az emberi és szabadság jogok magas szintű megvalósítása 

támogatja.    

A vizsgálat módszere során hat objektív al-index [(1) kultúra; (2) oktatás; (3) külpolitikai 

elkötelezettségek; (4) digitális jelenlét; (5) gazdasági modell; (6) kormányzati modell] alapján 

értékelik a vizsgált országokat. Majd közvélemény kutatási adatok alapján nyolc szubjektív 

tényezőből [(1) Külföldi országokkal szembeni előnyök. (2) A nemzeti konyhákkal 

kapcsolatos felfogások. (3) A külföldi állam vendégszeretete. (4) A külföldi állam 

technológiai termékei. (5) A külföldi államban gyártott luxuscikkek. (6) Bizalom a külföldi 

állam globális ügyekkel kapcsolatos álláspontjához. (7) Külföldi ország választása: életvitel, 

munka, tanulmány. (8) A külföldi ország globális kultúrához történő hozzájárulása.] egy 

regressziós modell alapján súlyozással határozzák meg egy-egy ország vonzóságát.        

Egy másik, általánosnak is tekinthető álláspont szerint a soft power „csak” kulturális 

diplomáciát vagy kulturális hatalmat jelent. Nye utóbbit azzal utasítja el, hogy a kulturális 

eszköz nem egyenlő a vonzó viselkedéssel (Uo.: 11). Továbbá annak a kontextusnak a 

fontosságára is felhívja ismét a figyelmet, amelyben a hatalom létrejön. Természetesen ez 
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 Lásd részletesen: A Global Ranking of Soft Power 2019. (Forrás: https://softpower30.com/wp-

content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf, Letöltés időpontja: 2019. december 30.) 
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 A soft power 2019-es globális rangsorában Magyarország a 28. helyet foglalja el. 

https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
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nem jelenti a kultúra fontos szerepének tagadását a soft power megvalósítása közben, hiszen 

maga Nye is hangsúlyozza például a tudományos és kulturális cserék fontosságát az elitek 

kapcsolatában. Hanem sokkal inkább jelenti a kultúra egyedülálló, kizárólagos szerepének 

kétségbe vonását a soft power területén.   

A kutató a továbbiakban a következő kérdésekre keresi a választ: 

Hogyan működik a német civil hatalom? Mik tekinthetők a német civil hatalom működési 

sajátosságainak?  
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VII. A NÉMET CIVIL HATALOM MŰKÖDÉSE  

VII.1. A német külügyi kultúrpolitika fejlődése 

Az ötvenes-hatvanas években az NSZK külügyi kultúrpolitikáját alapvetően az újrakezdés és 

az újrafogalmazás szándéka határozza meg. Elsődleges feladatait a nemzetiszocialista és a 

második világháború okozta múlt által megtépázott nemzetközi tisztelet visszaszerzése, az 

országnak a nyugati közösségi rendszerekbe történő beintegrálása és a német újraegyesítés 

folyamatos napirenden tartása jelenti.  

A hatvanas évektől beszélhetünk a német külpolitika kultúrpolitikájának kialakulásáról, 

amelynek fontos elemét képezi az NSZK modern kultúrállamként történő megjelenítése. 

Ennek keretében az NSZK demokratikus jogállamként, az emberi jogok és a béke 

elkötelezettjeként jelenik meg. Tehát a külügyi kultúrpolitikának hozzá kell járulnia az NSZK 

pozitív nemzetközi képének erősítéséhez, ezáltal hitelességének visszaszerzéséhez, illetve a 

nemzetközi közösség bizalmának újbóli megteremtéséhez. Mindeközben a Hallstein doktrína 

külpolitikai céljait is kiegészíti, amikor a külügyi kultúrpolitika tevékenységét földrajzilag 

behatárolja, ezáltal alapvetően a német külpolitika nemzetközi dinamikájának fejlődését 

támogatja. 

A hetvenes években kerül sor az első átfogó külügyi kultúrpolitikai dokumentum 

elkészítésére. Ekkor a Willy Brandt (1969-1974) vezette kormány ideje alatt (1973. február 

22-én) az SPD, CDU/Bajor Keresztényszociális Unió (továbbiakban: CSU) és a Német 

Szabaddemokrata Párt (FDP) frakciók kezdeményezésére „A külügyi kultúrpolitika jövőbeli 

feladatai” címmel a Bundestag jóváhagyja az első külügyi kultúrpolitikai jelentés elkészítését. 

A Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság mintegy két és fél év után (1975. 

október 7-én) nyújtja be a dokumentumot a Bundestag részére. A szövege az NSZK jobb 

külföldi kulturális jelenlétére vonatkozólag kijelöli a célokat, megnevezi a feladatokat, illetve 

javaslatokat fogalmaz meg a szervezet és a szükséges források tekintetében.
110

 Majd a Helmut 

Schmidt (1974-1982) kancellár vezette szociáldemokrata-liberális szövetségi kormány egy 

állásfoglalásban fogadja (1977. szeptember 23.) el azt.
111

  

A jelentésben megfogalmazott legfontosabb irányok között szerepel a kultúrának a különböző 

népek közötti megértés eszközeként történő felhasználása, illetve a kulturális párbeszéd 
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 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/041/0704121.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
111

 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/08/009/0800927.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/041/0704121.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/08/009/0800927.pdf
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külföldi és belföldi folytatása, és az NSZK kultúrnemzetként történő megjelenítése a világban.  

Hangsúlyozza a fejlődő országokkal történő együttműködések kialakításának fontosságát és a 

nemzetek egymás közötti megértésének támogatását. Továbbá a multilaterális 

együttműködések megvalósítását a kultúra területére is kiterjeszteti. Nevesíti a német nyelv 

oktatásának, illetve a külföldön működő német iskoláknak a további támogatását is. 

Megnevezi az oktatási segítség és tudományos csere külföldi megvalósításának célját. 

Mindezeken túl meghatározza a külügyi közvetítőszervezetek tevékenységének (feladatok), 

önállóságának (autonómia) és működésének (szervezeti és jogi forma) általános kereteit is.    

A nyolcvanas években a Bundestag ellenzéki SPD frakciója a „Kultúrpolitika” tárgyában 

intéz (1983. szeptember 14.) írásbeli kérdést a Helmut Kohl (1982-1998) kancellár vezette 

CDU/CSU/FDP szövetségi kormányhoz.
112

 Majd a CDU/CSU, illetve az FDP frakció a 

„Szövetségi Kormány Kultúratámogatása” címmel szintén írásbeli kérdést terjeszt (1983. 

december 7.) a szövetségi kormány elé.
113

 Utóbbi írásbeli válaszában (1984. október 31.) 

mindkét kérdés tekintetében megerősíti a Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti 

Vizsgálóbizottság Jelentésének (1975) változatlan érvényességét.
114

 
115

 Később (1986. július 

10.) a szövetségi kormány „Kultúra és Kultúratámogatás” címmel, határozati javaslatot nyújt 

be a Bundestagnak.
116

 Ekkor a külügyi kultúrpolitikai irányaiban megtalálható többek között a 

német kultúrnemzet egységének hangsúlyozása és öntudata megőrzésének célja. Továbbá 

annak a pozitív NSZK önképnek a sugárzása, amely az államnak a szabadság, a béke és a 

demokrácia iránti kulturális elkötelezettségét hangsúlyozza. Valamint megfogalmazza a 

külpolitika fő irányvonalai támogatásának feladatát is. Tehát a külügyi kultúrpolitika a 

külpolitikai célok megvalósításának eszközeként jelenik meg. Ugyanakkor a határokon 

átívelő kulturális párbeszéd, a kulturális csere és együttműködés támogatása a korábban már 

megismert célok ismételt megerősítéseként jelennek meg. A német kultúra puha expanziója 

figyelhető meg a német nyelv anyanyelvként és idegen nyelvként történő támogatásának 

megfogalmazásában, amely egyrészt a külföldön élő német kisebbségek külügyi 
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 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/003/1000382.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
113

 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/007/1000785.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
114

 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002236.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
115

 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002237.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
116

 1984. október 31-én a szövetségi kormányzat „Kulturpolitik” („Kultúrpolitika”) és „Kulturförderungspolitik 

der Bundesregierung” („A Szövetségi Kormány Kultúratámogatási politikája”) című határozati javaslatában fejti 

ki külügyi kultúrpolitikai álláspontját. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002236.pdf; 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002237.pdf, Letöltés időpontja: 2019. július 12.)  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/003/1000382.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/007/1000785.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002236.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002237.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002236.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/022/1002237.pdf
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kultúrpolitikai felértékelődéseként, másrészt a német nyelv külföldön történő oktatásának 

támogatási szándékaként is értékelhető. A német nyelvű iskolák külföldi alapítása a német 

nyelv oktatásának további földrajzi kiterjesztését célozza meg. A felsőoktatási 

csereprogramok szintén szerepet kapnak, ahogy a harmadik világ országainak támogatása is 

meghatározó tényező. Fontos ugyanakkor látni azt a lényeges körülményt is, miszerint a 

kijelölt irányok egymás szinergiáiként működnek, ezáltal is felerősítve azok hatásait. Tehát 

például a harmadik országok támogatását összekötik a kulturális párbeszéddel, a német nyelv 

oktatásával és a csereprogramok lebonyolításával is. Az NSZK a német területi integritás 

visszaszerzésére vonatkozó igényét a mindenkori történelmi, politikai keretek lehetőségei 

között, a német kulturális összetartozás kinyilvánításának puha eszközén keresztül is 

igyekszik életben tartani. Utóbbi vonatkozásában példaként említhető az NSZK és az NDK 

között 1986-ban megkötött kulturális megállapodás aláírása.
117

  

A kilencvenes évek elején a megváltozott nemzetközi és német belpolitikai környezetben az 

újraegyesített Németország nemzetközi megjelenésének és megítélésének javítása jelenti a 

külügyi kultúrpolitika legfontosabb feladatát. Belpolitikai szempontból a nemzetiszocializmus 

feléledésének erősödése, a munkanélküliség megugrása és a gazdasági recesszió jelentik 

azokat a tényezőket, amelyek magukban hordozzák az NSZK korábbi sikeres nemzetközi kép 

hiteltelenné válásának veszélyét. Ezek a kedvezőtlen belpolitikai folyamatok külpolitikai 

szempontból nagyban korlátozzák azokat a német gazdasági érdekeket, amelyek a kelet-

közép-európai és kelet-európai régiókban a gazdasági-technológiai növekedés potenciálját 

jelentik. Ekkor a külügyi kultúrpolitika egyik legfontosabb feladata Németország olyan 

kultúrnemzetként történő nemzetközi megjelenítése, amely egyben alapfeltételét és eszközét 

is jelenti az ország gazdasági sikerességének. Tehát ebben az értelemben a német kultúrának 

elsődleges szerepet kell játszania a német gazdasági vonzás kialakításában, és befolyásának 

kiterjesztésében. A CDU/CSU és FDP kormánykoalíció Bundestag képviselői „Az egyesült 
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 Az NSZK és az NDK között 1986. május 6-án létrejövő kulturális megállapodást egy tizenkét éven át tartó 

egyeztetés előzi meg. A megállapodás különlegességét az jelenti, hogy azt – az 1971. szeptember 3-i 

négyhatalmi megállapodásnak megfelelően – Berlinre is kiterjesztik, ezáltal Berlin is a kulturális cserék és 

együttműködések területévé válik. Összesen huszonkettő projekt megvalósításában állapodnak meg. A 

megállapodás a kultúra klasszikus területein (mint például a zene, a színház, a képzőművészet, az irodalom és a 

filmipar) kívül az oktatás, a tudomány, a könyvtári rendszer, az archívumok valamint a könyvkiadási 

kapcsolatokat is magában foglalja. Továbbá támogatási szándékukat fejezik ki a televíziós és rádiós 

együttműködések, illetve a sport és az ifjúsági csere területein is. A kulturális megállapodás tekintetében az 

NSZK alapállását alapvetően a történelmi, kulturális és nyelvi közösség megőrzése, és a nemzeti összetartozás 

öntudatának megőrzése jellemzi. Ezzel szemben az NDK vitatja ezt a közösségi tudatot és minden olyan 

területen visszafogottan viselkedik, ahol az össznémet közösségi tudat megmutatkozik. (Forrás: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/zum-stand-der-innerdeutschen-beziehungen-rede-von-

staatssekretaer-dr-hennig-in-bonn-794020, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 28.) 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/zum-stand-der-innerdeutschen-beziehungen-rede-von-staatssekretaer-dr-hennig-in-bonn-794020
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/zum-stand-der-innerdeutschen-beziehungen-rede-von-staatssekretaer-dr-hennig-in-bonn-794020


85 
 

Németország képe kultúrnemzetként egy változó világban” címmel intéznek (1993. június 1.) 

írásbeli kérdést a szövetségi kormányhoz. Erre a Helmut Kohl vezette kormány először (1993. 

december 22.) írásban válaszol.
118

 
119

 Majd mintegy fél évvel később (1994. június 15-én) 

ugyanebben a témában és ugyanezzel a címmel („Az egyesült Németország képe 

kultúrnemzetként egy változó világban”) egy állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be a 

Bundestagban.
120

 A dokumentumban megjelennek egyrészt a külügyi kultúrpolitika 

folytonosságát biztosító irányok (mint például a német nyelv terjesztésének és tanításának 

támogatása), valamint a német kultúra, az oktatás és tudomány megismertetésének fontossága. 

Másrészt felismerhetőek azok a hangsúlyeltolódások is, amelyek alapjait a nemzetközi 

viszonyok megváltozásai indukálnak.  Mindezek alapján a gazdasági növekedés potenciálját 

jelentő közép-kelet- és kelet-európai régiókban megnevezi az állomáshelyek létesítésének 

célját, illetve az ázsiai gazdasági növekedési régiókban történő megjelenés fontosságát is 

hangsúlyozza. A kijelölt célkitűzések kapcsán megfogalmazott feladatok végrehajtása pedig a 

már létező, széles bázison működő állami és nem állami külügyi kultúrpolitikai közvetítő 

szervek tevékenységén keresztül valósul meg.  

Gerhard Schröder kancellár (1998-2005) vezette SPD – BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

(Szövetség 90/Zöldek Párja) szövetségi kormánykoalíció külügyminisztere, Joschka Fischer 

„Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000” címmel személyesen terjeszti be (1999. december 

1.) az első külügyi kultúrpolitikai koncepció tervezetét a Bundestag illetékes bizottságának. 

Majd a német külügyminisztérium szervezésében megrendezett „Fórum: A külügyi 

kultúrpolitika jövője” című rendezvényen személyesen mutatja be (2000. július 4.) azt a 

nyilvánosság előtt.  A koncepció bevezetője „a modern, kommunikáció által meghatározott 

világban az államok közötti nemzetközi kapcsolatok és kölcsönös függőség nagy ütemű és 

gyors fejlődésével” indokolja az új külügyi kultúrpolitikai koncepció elkészítésének 

szükségességét.
121

 Jól láthatóan tehát azokra a társadalmi és egyben világméretű kihívásokra 

akar válaszokat adni, amelyek a jövő (német és nemzetközi) társadalmára is hatással vannak. 

A szövetségi kormány az új külügyi kultúrpolitikai koncepció megalkotásával három 

                                                           
118

 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/050/1205064.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
119

 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/065/1206504.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. július 12.) 
120

 1994. június 15-én „Das Bild des vereinten Deutschland als Kulturstaat in einer sich wandelnden Welt.” („Az 

egyesült Németország képe kultúrnemzetként egy változó világban”) címmel kerül beterjesztésre és elfogadásra 

az állásfoglalásra irányuló javaslat. A Bundestag ugyanebben a határozatában dönt arról, hogy a mindenkori 

szövetségi kormányoknak éves beszámolóban kell tájékoztatniuk a Bundestagot a külügyi kultúrpolitika 

helyzetéről. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/078/1207890.pdf, Letöltés időpontja: 2019. július 12.). 
121

 Lásd részletesen: A disszertáció 2. Melléklete. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/050/1205064.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/065/1206504.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/078/1207890.pdf
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egyértelmű célt jelöl ki saját maga számára. Először az új kihívások hátterében meg kívánja 

vizsgálni a külföldi kulturális munka megőrzött alapelveit és céljait. Másodszor be akarja 

mutatni a külügyi kultúrpolitika aktuális kihívásait és rövid távú stratégiáját. Harmadszor át 

kívánja tekinteni a külügyi kultúrpolitika legfontosabb tartalmát, amihez felvázolja a 

reformok lehetséges irányait, illetve kijelöli a hosszútávon megvalósítandó feladatokat. Az új 

koncepció újdonságának tekinthető a külügyi kultúrpolitika korábbi hangsúlyainak és 

kereteinek kitágítása, amikor az már külügyi kultúr- és oktatáspolitikáról beszél. Vagyis 

láthatóan az oktatáspolitikának is kiemelt szerepet szán a jövőbeli külügyi kultúrpolitikai 

tevékenységben. A korábbi különböző parlamenti dokumentumokban (mint például a Helmut 

Kohl vezette kormányzat már korábban hivatkozott határozati javaslatában és állásfoglalásra 

irányuló indítványában) megfogalmazottakhoz hasonlóan a kulturális párbeszéd szintén 

fontos hangsúlyt kap, azonban már nem csak a külföld, hanem a belföld felé is megjelenik 

ennek igénye. Ez a fejlemény a német állam felvállaltan multikulturális társadalmának 

közvetett elismeréseként és az ezzel összefüggő szükséges kulturális párbeszéd folytatásaként 

értelmezhető. A dokumentum a partnerek és barátok megnyerésének célját az NSZK 

legfontosabb érdekeinek közvetlen támogatásaként nevezi meg, tehát ebben az aspektusban az 

állam egyértelmű érdekorientált szempontja ismerhető fel. A különböző irányú lehetséges 

együttműködéseinek hangsúlyai a fejlesztéspolitika, a külgazdasági politika, valamint 

nemzetközi területeken, mint a tudomány, a kutatás, a technológia, az oktatás, a szakmai 

képzés, a fiatalok cseréje és a sport témáiban jelennek meg. Végül a külügyi kultúrpolitika 

magán közvetítő szervezeteinek sokszínűségét a külföldön megvalósuló sokoldalú kulturális 

munka garanciájaként nevezi meg, és egyúttal elismeri ezen szervezetek autonómiáját a saját 

feladataik meghatározása és végzése területén. Tehát jól láthatóan az állam felismeri a külügyi 

kultúrpolitika feladatainak megnövekedett komplexitását, amelyet egyedül már nem lenne 

képes elvégezni. Így az állami külügyi kultúrpolitika közvetítő szervezetei mellett fontos 

hangsúlyt kapnak a magán kezdeményezéseken keresztül megvalósuló tevékenységek is. Sőt, 

kifejezetten elismeri és támogatja a nem állami külügyi kultúrpolitikai közvetítő szervezetek 

működését.  

Angela Merkel kancellár első nagykoalíciós (CDU/CSU/SPD) kabinete (2005-2009) alatt nem 

készül új külügyi kultúrpolitikai koncepció. Ezzel szemben a második Merkel-kormány 

(2009-2013) CDU/CSU/FDP pártjai már szükségesnek ítélik annak megalkotását.   

Elsőként azonban említést kell tenni a külügyminisztérium 2011. szeptember 8-án „Külügyi 

kultúr- és oktatáspolitika a globalizáció korában. Partnereket nyerni, értékeket közvetíteni, 
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érdekeket képviselni.”címmel nyilvánosságra kerülő külügyi kultúrpolitikai koncepciójáról.
122

 

Ez alapján a külügyi kultúrpolitika számára új külső kihívásként jelentkeznek a világban 

gyorsan végbemenő társadalmi, gazdasági és politikai változások (mint például az arab 

országokban bekövetkezett forradalmi változások, vagy a globalizált világ kommunikációs 

tendenciái). Belső kihívásként pedig a negatív német demográfiai folyamatokat, illetve az 

NSZK gazdasági hatalmának csökkenését nevezi meg. Mindezen folyamatokra tekintettel, a 

legfontosabb prioritásnak Németország nemzetközi befolyásának további biztosítását és a 

globalizáció felelős alakítását jelöli meg. A külügyminisztérium koncepciója a külügyi 

kultúrpolitika új irányait három dimenzióban határozza meg. Egyrészt megnevezi Európa 

megerősítésének szándékát, amelyben külön hangsúlyt kap a közép-, kelet-, és dél-európai 

országokkal történő együttműködések erősítése, a német nyelv támogatása és a vízumpolitika. 

Másrészt a béke biztosításának fontosságát emeli ki, melynek feltételét a fegyverek 

leszerelésén túl, a klímaváltozás okozta környezeti változások, a népességnövekedést mutató 

országokban jelentkező folyamatos erőforrás csökkenés, a növekvő élelmiszer árak, a vízhez 

történő hozzáférés problémája, illetve a járványok elleni védekezés megoldásában látja. 

Harmadrészt az európai és atlanti szövetségesekkel már régen kialakított barátságok ápolását 

és az új partnerkapcsolatok (India, Vietnám, Kína, Latin-Amerika, Törökország, Oroszország) 

kialakítását helyezi fókuszba. A fenti célok megvalósításához továbbra is az emberek és 

kultúrák közötti párbeszédet, cserét és együttműködés megvalósítását javasolja, tehát 

alapvetően a korábban már alkalmazott külügyi kultúrpolitikai eszközöket erősíti meg. Ez 

igaz a pozitív NSZK országkép külföldi közvetítésének további feladatára is, amelynek során 

olyan új minőségi tartalmi jelzőkkel látja kívánatosnak az országot azonosítani, miszerint az 

NSZK-nak a gazdaság, a tudomány és az innováció székhelyeként kell megjelenni mások 

szemében. A konfliktusok megoldásához történő hozzájárulását kifejezetten azokban a 

régiókban nevesíti, ahol azok kialakulása kulturális, vallási vagy világszemléleti 

különbségekre vezethető vissza. Végül támogatja az ideiglenesen vagy állandó jelleggel 

Németországban tartózkodni akaró emberek oda szállítását is. A külügyminisztérium 

koncepciója a külügyi kultúr- és oktatáspolitika három oszlopaként a Geothe Intézet, a Német 

Akadémiai Csereszolgálat és az Alexander vom Humbold Alapítvány külügyi kultúrpolitikai 

közvetítőszervezeteket nevezi meg. Ebben a kiemelésben az általuk végzett tevékenységek 

elismerése mellett, a külügyi kultúrpolitikában játszott kulcsszerepük is értelmezhető. A 
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 Auswärtiges Amt: „Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten der Globalisierung. Partner gewinnen, 

Werte vermitteln, Interessen vertreten.” címmel kiadott koncepciót Guido Westerwelle (FDP) külügyminiszter 

mutatja be.  (Forrás: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/216926/7d376f02266f1e65c45ac838ea15dc73/akbp-

globalisierung-data.pdf, Letöltés időpontja: 2019. szeptember 28.) 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/216926/7d376f02266f1e65c45ac838ea15dc73/akbp-globalisierung-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/216926/7d376f02266f1e65c45ac838ea15dc73/akbp-globalisierung-data.pdf
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dokumentum nóvumának tekinthető a külügyi kultúr- és oktatáspolitika három 

„alapszabályának” meghatározása. Az első a kultúra fogalom további kibővítését jelenti. 

Eszerint a német kultúra nem csak művészetet jelent, hanem eszményeket és értékeket, az 

európai felvilágosodást, az értelemet, az őszinteséget, illetve a kritikai és az önkritikai 

képességet, valamint innovációt és a haladás hitvallását is. A második a különböző 

hangsúlyok és célok szerint működő külügyi kultúrpolitikai közvetítőszervezetek 

tevékenységének elismerése. A harmadik az állami szerepvállalás határainak rögzítése 

(például ha civil szektor saját erejéből nem képes a megfelelő támogatás megteremtésére), és 

a már a „Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000”-ben is megjelenő public private 

partnership támogatása. 

Az Angela Merkel kancellár vezette szövetség kormány „Globalizációt alakítani – 

partnerséget kiépíteni – felelősséget megosztani” címmel elfogad (2012. február 8.) egy 

huszonegy oldalas dokumentumot és még aznap tájékoztatja erről a Bundestagot.
123

 A két 

nappal későbbi szövetségi parlamenti ülésen (2012. február 10.) pedig már Guido 

Westerwelle külügyminiszter mutatja be szövetségi kormány külügyi kultúrpolitikai 

elképzeléseit.
124

 Ugyanebben az évben „Globalizációt alakítani – partnerségeket kiépíteni – 

felelősséget megosztani. A szövetségi kormány koncepciója.” címmel lát napvilágot a második 

Merkel-kormány (2009-2013) külügyi kultúr- és oktatáspolitikai koncepciója.
125

  

A legújabb koncepció a külügyi kultúrpolitika új irányainak meghatározásaként három 

területet jelöl ki. Először nevesíti a multipoláris világ közös alakításának szándékát, amely 

során az „új alakító hatalmakkal” (mint például Brazília, Dél-Afrika, India, Kína, Malajzia, 

Mexikó) a párbeszédre és együttműködésre történő törekvést hangsúlyozza, miközben 

megerősíti a további német elkötelezettséget is az ENSZ, a NATO, valamint az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) irányába. Másodszor hangsúlyozza 

Németországnak a globalizáció alakításában vállalt partneri szerepét.  Harmadszor a 

globalizáció folyamatának alakítási szándékát nevezi meg. A koncepció a korábbiakhoz 

hasonlóan elismeri a kulturális sokszínűség létezését és továbbra is kiemelten támogatja a 

kulturális párbeszédet. Ugyanakkor új elemként jelenik meg a civil társadalmak erősítéséhez 

történő hozzájárulás és a civil társadalmak közötti különböző cserék megvalósításának 
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 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/086/1708600.pdf, 

Letöltés időpontja: 2019. december 28.) 
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 Lásd részletesen: A Bundestag honlapja. (Forrás: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17159.pdf, Letöltés 

időpontja: 2019. december 28.) 
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 A 2012-es koncepció tartalma szerint továbbra is külügyi kultúr- és oktatáspolitikáról beszél.  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/086/1708600.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17159.pdf
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szándéka. Sőt, utóbbit a jó államközi kapcsolatok alapfeltételeként jelöli meg. Tehát ezek 

alapján a civil társadalmak fontos prioritásként jelennek meg, hiszen annak képviselőivel 

történő kapcsolatok kialakítását ugyanolyan fontosnak tekinti, mint az alakító hatalmak 

kormányaival történő tárgyalásokat. Az oktatás, a tudomány és a kutatás területein 

megvalósuló cserék továbbra is a külügyi kultúrpolitika fókuszában maradnak, és 

hangsúlyozza az e területeken működő állami külügyi kultúrpolitikai közvetítőszervezetek 

(mint például az Alexander vom Humbold Alapítvány, a Német Akadémiai Csereszolgálat, a 

Geothe Intézet, a külföldön működő német iskolák, stb.) hálózatának támogatását is. 

A külügyi kultúrpolitika közvetítő szervei többféle célból és tevékenységi körrel is 

létrejöhetnek, miközben az alapítók személye is változhat. Kurt-Jürgen Maaß az állami 

külügyi kultúrpolitika gyakorlati megvalósulásának három modelljét különbözteti meg: (1) 

Államközpontú-modell: Leginkább a kormányzati szervek valósítják meg a külügyi 

kultúrpolitikát. (2)  Kevert-modell: Az állami szervek mellett a magán szervezetek is 

tevékenyen részt vesznek külügyi kultúrpolitika megvalósításában. (3) Államtól távoli-modell: 

A külügyi kultúrpolitikát alapvetően magánszervezetek (alapítványok, NGO-k, egyesületek, 

magánkezdeményezések, stb.) végzik, de ez nem jelenti azt, hogy azok az államtól teljes 

függetlenségben működnének (Maaß 2015: 263). Ezek alapján jelenleg a harmadik modell 

testesíti meg a német gyakorlatot, hiszen az állam által kijelölt külügyi kultúrpolitikai 

feladatokat és célokat az közvetítőszervezetek autonóm módon hajtják végre. A külügyi 

kultúrpolitika tehát továbbra is az állami hivatalos külpolitika egyik fontos alkotóelemének 

tekinthető, miközben a Public Diplomacy részeként is megvalósul.
126
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 A német külügyi kultúrpolitikában megjelennek az állami közvetítőszervezetek is, amelyek annak okán 

tekinthetők „államinak” mivel vezető testületeiben az állam képviselteti magát, bár nincs szavazati többsége. 

Ebbe a kategóriába tartoznak az alábbi szervezetek: Az Alexander von Humbold Alapítvány alapvetően a német 

és külföldi tudósok tudományos együttműködését kívánja segíteni. Egyrészt kutatási ösztöndíjakon és kutatási 

díjakon keresztül támogatja a tudományosan magasan kvalifikált külföldi tudósok kutatási terveinek 

németországi megvalósítását. Másrészt német tudósok külföldi kutatásait is támogatja a világon élő és dolgozó 

az alapítványhoz kötődő 29.000 alumni segítségével. (Forrás: http://www.humboldt-

foundation.de/web/start.html, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 11.) A Deutsche Welle Németország 

multimédiás külföldi adójának tekinthető. A rádió honlapja harminc nyelven közli a híreket. A rádió céljait és 

feladatait törvény határozza meg, amelyeket – a legutóbbi alapszabály módosítás (2005. június 17.) szerint – 

azokon a rádió-, és telemédia kínálaton, továbbá intézkedéseken és rendezvényeken keresztül valósítja meg, 

amelyek a nemzetközi kapcsolatok támogatására irányulnak. (Forrás: https://www.dw.com, Letöltés időpontja: 

2019. augusztus 11.) A Geothe Intézet világszerte több mint kilencven országban van jelen. Célja a német 

nyelvismeret külföldi támogatása, a nemzetközi kulturális együttműködés ápolása. Továbbá nemzetközi szinten 

a kulturális, társadalmi és politikai életről átadott információk segítségével egy átfogó Németország kép 

kialakítására törekszik. (Forrás: https://www.goethe.de, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 12.) A Külföldi 

Kapcsolatok Intézete tevékenységei közé tartozik a kisebbségvédelem, az európai egységesülés erősítése, az 

európai-iszlám párbeszéd és a nemzetközi békeprogramok támogatása, a humanitárius segítségnyújtás. Továbbá 

angol és német nyelvű publikációk támogatása olyan témákban, mint a kultúraexport, a külügyi kultúr- és 

oktatáspolitika, a Public Diplomacy, a kultúra és külpolitika, a kulturális párbeszéd. (Forrás: https://www.ifa.de, 

http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
https://www.dw.com/
https://www.goethe.de/
https://www.ifa.de/
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VII.2. A német pártalapítványok tevékenysége 

Ez az alfejezet elsősorban a pártalapítványok különböző funkcióinak bemutatására koncentrál, 

ezért nem foglalkozik a szakirodalomban már többször megjelenő történetük, általános 

célkijelöléseik, szervezeti felépítésük vagy ideológiai irányultságuk részletes 

ismertetésével.
127

 A német Bundestagban jelen lévő hét párt mindegyike rendelkezik egy-egy 

szövetségi szinten működő és államilag finanszírozott pártalapítvánnyal.
128

 Ezek az 

alapítványok egy kivétellel
129

 hivatalosan „bejegyzett egyesületként” működnek. 

Elnevezésükben általában az adott párt egykori neves politikusának, vagy egy olyan 

gondolkodónak
130

 a személyneve mutatkozik meg, akihez az adott párt értékrendje közel 

áll.
131

 

VII.2.1. Pártalapítvány, pártközeli alapítvány, politikai alapítvány 

Pártalapítványok vagy pártközeli alapítványok vagy politikai alapítványok?
132

 Tehető fel az 

első jogosnak tűnő kérdés. A szakirodalomban mindhárom megnevezés egymás 

szinonimáiként párhuzamosan is megjelenik (Pascher, 2002; Pogorelskaja 2009), miközben az 

egyes megnevezések mögött mégis felismerhetőek a szavak jelentésében rejlő tartalmi 

elhatárolódások. 

                                                                                                                                                                                     
Letöltés időpontja: 2019. augusztus 12.) A Német Akadémiai Csereszolgálat a nemzetközi akadémiai világ 

legjobbjainak nyújt ösztöndíjakat. Önmeghatározása szerint autonóm szervezetként a tudományos rendszer 

nemzetközivé válásáért dolgozik. Világméretű külföldi hálózattal és a felsőoktatási rendszerek közötti 

közvetítésben sok tapasztalattal rendelkező szervezet. 2018-as évi jelentése szerint az újjáalapítása (1950) óta 

Németországból 1.465.000 fő (ebből külföldi 1.020.000 fő) részesült támogatásban, ebből 2018-ban 81.518 fő 

(ebből külföldi 63.680 fő) nyert el támogatást. (Forrás: https://www.daad.de, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 

12.) 
127

 Például lásd részletesen: Heisterkamp, Ulrich (2014): Think Tanks der Parteien? Eine vergleichende Analyse 

der deutschen politischen Stiftungen. Wiesbaden, Springer; vagy: Mohr, Alexander (2010): The German 

Political Foundations as Actors in Democracy Assistance. Boca Rota, Universal-Publisher; illetve: Pogorelskaja, 

Swetlana W. (2009): Frei von den Zwängen der Tagespolitik. Die deutschen politischen Stiftungen im Ausland. 

Frankfurt am Main, Internationalen Verlag der Wissenschaft   
128

 A Bundestagban jelenlevő pártok alapítványai: Desiderius Erasmus Stiftung (Alternative für Deutschland, 

AfD), Friedrich Ebert Stiftung (SPD), Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FDP), Hanns Seidel Stiftung 

(CSU), Heinrich Böll Stiftung (BÜNDNIS 90/GRÚNEN), Konrad Adenauer Stiftung (CDU), Rosa Luxemburg 

Stiftung (DIE LINKE) 
129

 Az egyetlen kivételt a Friedrich Naumann Stiftung jelenti, amely valóban alapítványi státusszal rendelkezik. 
130

 Az AfD által létrehozott legújabb pártalapítvány például a Desiderius Erasmus Stiftung (DES) elnevezést 

kapja. 
131

 Friedrich Ebert Stiftung (SPD): Friedrich Ebert (1871-1925) szociáldemokrata politikus a Weimari 

Köztársaság kancellárja, majd első elnöke. Hanns Seidel Stiftung (CSU): Hanns Seidel (1901-1991) 

keresztényszociális bajor miniszterelnök. Konrad Adenauer Stiftung (CDU): Konrad Adenauer (1876-1967) 

kereszténydemokrata politikus az NSZK első kancellárja. Friedrich Naumann Stiftung (FDP): Friedrich 

Naumann (1860-1919) protestáns lelkész, szociálliberális politikus. A Reichstag, majd később a Weimari 

Parlament tagja. Heinrich Böll Stiftung (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Heinrich Böll (1917-1985) Nobel-díjas 

(1972) német író. Rosa Luxemburg Stiftung (DIE LINKE): Rosa Luxemburg (1871-1919): marxista 

gondolkodó, szocialista filozófus, kommunista forradalmár.     
132

 A hatvanas években még „pártintézet” megnevezéssel jelennek meg a szövetségi kormány akkori 

dokumentumaiban (Pogorelskaja 2009: 17).  

https://www.daad.de/
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A „pártalapítvány” elnevezés egyértelműen az adott alapítvány valamely párthoz történő 

(mint például ideológiai és személyzeti) szoros kötődését fejezi ki. Ezt a megközelítést erősíti 

az a tény is, miszerint az egyes pártalapítványok vezető testületeiben rendszerint az alapító 

párt korábbi vagy jelenlegi meghatározó pártpolitikusai jelennek meg.
133

 Sőt, egy-egy 

pártelnök komoly befolyással is rendelkezhet az adott pártalapítvány működésével 

kapcsolatban.
134

 Ez a tény pedig az alapítványok anyapárttól történő szoros függését 

bizonyítja. Tehát a pártalapítvány megnevezés mindenképpen egyfajta szűkítő, a párt irányába 

egyértelműen elkötelezett, és tőle erősen függő helyzetet feltételez.      

A „pártközeli alapítvány” kifejezés továbbra is hangsúlyozza egy adott párthoz tartozás 

„minőségét”. Viszont a szimpla „pártalapítvány” megnevezéshez képest mégis valamelyest 

függetlenebb, önállóbb mozgásteret is feltételez, amely alatt a pártközeli alapítványnak a 

pártra gyakorolt (informális) befolyása is értelmeződik. Tevékenységét továbbra is 

mindenképpen áthatja az anyapárt által vallott ideológia és értékrendszer, amely egyben 

tájékozódási pontként is szolgál a külföldi partnerek számára. 

A „politikai alapítvány” az előző kettő megnevezéstől eltérően már sokkal inkább a politikai, 

illetve a politikai szférában betöltött szerepre utal, ami természetesen nem zárhatja ki az 

ideológiai elkötelezettséget sem. Tehát ebben a megközelítésben az alapítvány tevékenysége 

elsősorban annak politikai jellege szerint értelmeződik és csak másodlagosan az adott 

anyapárthoz történő kapcsolata alapján.  

A pártalapítványok az NSZK pártrendszerének részét alkotják, feladataik alakulásában 

jelentős szerepet játszik az ötvenes és hatvanas évek jogszabályi környezete. Egy 1959-ben 

elfogadott törvény teremti meg a pártok állami finanszírozásának lehetőségét, miközben 

annak alkotmányos megfeleltethetőségét a Szövetségi Alkotmánybíróság is megvizsgálja. A 

neves szervezet 1966-ban mondja ki, hogy „állami forrásokat nem szabad a pártoknak 

nyújtani politikai képzési munkájuk okán.”
135

  Mindez lökést ad a pártalapítványok nagyobb 

állami forrásokkal történő ellátásához. „A politikai alapítványok „pártintézetből” való 

felemelkedését azzá, amikké mára váltak, a Szövetségi Alkotmánybíróság 1966-os ítélete 

                                                           
133

 Például Hans-Gert Pöttering (CDU) az Európai Parlamentben az Európai Néppárt és az Európai Demokraták 

frakciójának vezetője (1999-2007), az Európai Parlament elnöke (2007-2009), majd a KAS elnöke (2010-2017). 

További példaként említhető a Friedrich Naumann Alapítvány is, amely kuratóriumának tagja (2018-) Christian 

Lindner, aki jelenleg az FDP elnöke és egyben a párt Bundestag frakciójának vezetője.      
134

 A német online sajtó arról számol be, miszerint Marcus Söder (CSU elnök és bajor miniszterelnök) a HSS 

átalakítását tervezi. Lásd részletesen: t-online.de (2019. március 28.): „Bericht: Söder baut Hanns Seidel Stiftung 

um” (Forrás: https://www.t-online.de/region/id_85485826/bericht-soeder-baut-hanns-seidel-stiftung-um.html). 
135

 Lásd részletesen: Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 19.07.1966 – 2 BvF 1/65 (Forrás: 

https://opinioiuris.de/entscheidung/1410, Letöltés időpontja: 2019. december 17.) 

https://www.t-online.de/region/id_85485826/bericht-soeder-baut-hanns-seidel-stiftung-um.html
https://opinioiuris.de/entscheidung/1410
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indítja meg” (Pogorelskaja 2009: 18). Tehát alapvetően ettől az időponttól figyelhető meg a 

pártalapítványok részéről egyfajta lassú distancia megjelenése az anyapárjaik irányába. 

A pártok és a pártalapítványok egymás iránti viszonyának alakulásában látni kell egyszerre 

több fontos, egymással szorosan összefüggő körülményt is. Egyrészt a már említett német 

alkotmánybírósági ítélet (1966) kimondja a politikai pártok politikai képzéseihez történő 

állami hozzájárulás alkotmányellenességét. Tehát ezt követően a pártok csak az 

alapítványaikon keresztül végezhetnek állami hozzájárulással megvalósuló politikai 

képzést.
136

 Másrészt a pártalapítványok pénzügyi finanszírozása alapvetően a német 

költségvetésből történik.
137

  Viszont az alapítványhoz „közel álló” párt választási 

eredményétől függ a költségvetésből a pártalapítvány számára jutatott támogatás mértéke. 

„Tehát ebben az értelemben az adott pártot és alapítványát nem csak célszerűség, hanem azon 

felül még a kölcsönös előnyök eszmei érdekszövetsége is összetartja” (Heisterkamp 2014: 

486). Harmadrészt „elengedhetetlen egy parlamenti párt részéről az adott alapítvány „elismert 

alapítvány” státuszának megléte is. Ellenkező esetben megszűnik az állami támogatás” 

(Pascher 2002: 79-80). Tehát mindezek alapján az alapító pártok erős befolyással 

rendelkeznek alapítványaik irányába, miközben ez társul az alapítványok autonómia 

igényével. „Ahogy a jogi-politikai és jogtudományi viták a jövőben fejlődhetnek, az 

alapítványoknak minden esetre nagyon keskeny mezsgyén kell egyensúlyozniuk a szükséges 

„pártközeliség” megtartásához. A párttól megfelelő távolságot kell tartaniuk, hogy a tőle 

„jogilag különálló és valóban független szervezetként” közpénzből finanszírozhatók 

legyenek; ugyanakkor elég közel is kell, hogy álljanak hozzájuk, hogy az intézményi 

támogatást a teljes támogatás formájában megkapják, ami más társadalmi megbízással bíró 

NGO-nak nem jár” (Pogorelskaja 2009: 22).  

Az iménti példák a pártok és az alapítványaik kapcsolatának meglehetősen komplex képét 

mutatják. Ám megállapíthatóan mégis sokkal több szál köti őket össze, mint ami (jogilag 

                                                           
136

 A második világháborút követően az egykori Németország területén a szövetségesek különböző „átnevelő” 

(Re-education) programokat vezetnek be a demokratikus képzés és gondolkodás meghonosítása érdekében. 

Ezekben a programokban a pártalapítványok egyre növekvő szerepet töltenek be, „sőt 1949 után az NSZK 

politikai képzése a demokratikus átalakítás eszközeként folytatódik. A politikai alapítványok más szereplők 

mellett ennek a politikai képzésnek a megvalósításában vesznek részt” (Renvert 2014: 81). A Friedrich Ebert 

Stiftung az 1947-es újjáalakításakor például a „Friedrich Ebert Alapítvány a demokratikus népnevelés 

támogatására” elnevezést kapja.  
137

 A pártalapítványok belföldi munkájukhoz a Szövetségi Belügyminisztérium (Bundesministerium für Inneres, 

BMI), míg az EU-n kívüli külföldi tevékenységükhöz a Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Minisztérium (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ), illetve az EU-n 

belüli, illetve az EU-ba belépni kívánó országok esetében a Külügyminisztérium (Auswärtiges Amt, AA) 

forrásain keresztül nyernek támogatásokat. Mindez természetesen nem zárja ki a privát pénzügyi adományok 

elfogadásának lehetőségét sem. 
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elvártan) elválasztja. A pártok és alapítványaik rugalmasan értelmezett távolsága 

megmutatkozik a pártalapítványok tevékenysége során a nekik tulajdonított szerepeik alapján 

is. 

VII.2.2. A pártalapítványok általános tevékenysége  

A hetvenes években jelennek meg először olyan tanulmányok, monográfiák, amelyek a 

pártalapítványok tevékenységével foglalkoznak.
138

  

Henning von Vieregge a Parteistiftungen (1977)
139

 című átfogó munkájában többek között 

megvizsgálja a pártalapítványok alapszabályait. Észrevétele szerint az általa vizsgált 

pártalapítványok [kereszténydemokrata-keresztényszociális (HSS, Hermann Ehlers 

Stiftung,
140

 KAS); szociáldemokrata (FES); liberális (FNS, Wolfgang Döring Stiftung
141

)] 

esetében mindig szerepel a következő alapszabályi célkijelölés: „Az egyesület céljait nem a 

gazdasági üzletvitel irányítja” (von Vieregge 1977: 29).  

Mára ez a célkijelölés már csak a FES alapszabályában
142

 [2. § (1)] található meg. Míg FNS 

[13.§ (5)], a Desiderius Erasmus Stiftung (továbbiakban: DES) [2. § (1)], a Heinrich Böll 

Stiftung (továbbiakban: HBS) [3. § (1)] és Rosa Luxemburg Stiftung (továbbiakban: RLS) [3. 

§ (2)] alapszabályában azt nem kizáró formában jelenik meg: „(…) elsősorban nem saját 

gazdasági célokat követ” [13. § (5)].  Ugyanakkor a HSS és a KAS alapszabályából már 

eltűnt, tehát valamilyen okból az már veszít jelentőségéből.  

A pártalapítványok alapszabályaiban rejlő hasonlóságok legfőbb okának a pártokról szóló 

törvényi szabályozás (1967) azon előírásai tekinthetők, amelyek meghatározzák azok 

általános feladatait és működési területeit. Utóbbi a pártok részére előírja, hogy szerepet kell 

vállalniuk a társadalom általános politikai képzésének élénkítésében és elmélyítésében, 

támogatniuk kell a polgárok politikai életben történő aktív részvételét, részt kell venniük a 

közösségi felelősség vállalására képes polgárok képzésében, valamint gondoskodniuk kell a 

polgárok és az állami szervek közötti állandó élő kapcsolatról (von Vieregge 1977: 16).  

                                                           
138

 Lásd részletesen: Watson, Alan (1976): Die politischen Stiftungen in Westdeutschland. London, Bonn-Bad 

Godesberg, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society 
139

 Lásd részletesen: Vieregge von Dr., Henning (1977): Parteistiftungen. Zur Rolle der Konrad-Adenauer-, 

Friedrich-Ebert-, Friedrich-Naumann und Hanns Seidel Stiftung in politischen System der Bundesrepublik 

Deutschland. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 
140

 CDU közeli pártalapítványnak tekinthető, amely csak Schleswig-Holstein tartományban (Kiel) van jelen. 
141

 FDP közeli pártalapítvány, amely csak Észak-Rajna-Vesztália tartományban (Bonn) van jelen. 
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A pártalapítványok mai alapszabályairól általánosan elmondható, hogy minden esetben 

céljuknak és feladatuknak tekintik: a politikai képzést, a nemzetközi politikai párbeszéd és 

együttműködés elősegítését, a tudományos munka és a politikai tanácsadás végzését, valamint 

a kiemelkedő tehetségek támogatását. Utóbbi során fontos szerepet játszanak a különböző 

ösztöndíjprogramok. Ezeken keresztül segítik a fiatal tehetségeket azzal a nem titkolt céllal, 

hogy „(…) elkötelezettséget teremtsenek és hosszú távú kapcsolatot alakítsanak ki (…), 

illetve (…) amennyiben a támogatottak egyszer döntési pozícióba kerülnek, akkor a későbbi 

párbeszédben nagy valószínűséggel rendelkezésre állnak, szemben azzal a helyzettel, ha nem 

kaptak volna támogatást [Frank Spengler (KAS) interjú]. Az alapszabályokban megjelenik 

egy-egy politikai ideológia népszerűsítésének és az adott értékekhez köthető politikai párt 

történetének gondozása (archiválása) és annak a nyilvánosság részére történő 

hozzáférhetőségének biztosítása is.    

A politikai tanácsadás és kutatási tevékenységek végzésének okán kialakul a pártalapítványok 

„think tank”
143

 (Heisterkamp, 2014) szerepe is.
144

 Tehát a pártalapítványok a pártokhoz közel 

álló agytrösztként is megjelennek.
145

 Ulrich Heisterkamp szerint a pártalapítványok think tank 

szerepének négy jellegzetessége ismerhető fel: (1) Hibrid karakterüknek köszönhetően az 

állam, a civil társadalom és a piaci szféra működési háromszögében működnek. (2) A 

multifunkcionális karakterüket – szemben a hagyományos értelemben vett agytrösztökkel – a 

nemzeti és nemzetközi síkon történő megjelenésnek, illetve a nemzetközi politikai 

együttműködésnek, a tehetségek támogatásának és politikai képzésben vállalt szerepüknek 

tulajdonítja. (3) Ugyanakkor a politikai ideológiát tekinti annak a tényezőnek, amely abban az 

értelemben korlátokat szab tevékenységük során, hogy csak a hozzájuk közel álló párt 

ideológiai karakterét képviselik. (4) Az előző ideológiai meghatározottságból adódóan pedig 

létrejön egyfajta pluralisztikus munkamegosztás, amely alapvetően a pártalapítványok 

egymással szembeni versenyéből fakad (Heisterkamp 2014: 466-468). A pártalapítványok 

think tank tevékenysége megfigyelhető rendszer- (polity), folyamat- (politics) és közpolitika 

                                                           
143

 Lásd részletesen: Heisterkamp, Ulrich (2014): Think Tanks der Parteien? Eine vergleichende Analyse der 

deutschen politischen Stiftungen. Wiesbaden, Springer VS 
144

 A FES esetében az „International Politikanalyse”, az FNS esetében a „Liberalen Instituts”, a HSS esetében az 

„Akademie für Politik und Zeitgeschehen”, a KAS esetében a „Hauptabteilung Politik und Beratung”, míg az 

RLS esetében az „Institut für Gesellschaftsanalyse” elnevezésű részlegek tekinthetők tudományos kutatásokat 

végző belső think tank szervezeteknek. Az AfD az elérhető információk alapján nem rendelkezik belső think 

tank szervezettel, viszont az „Insitute für Staatspolitik” elnevezésű agytrösztöt hozzá közel állónak tekintik. 
145

 Hockenos, Paul (2016): The Dawn of Pax Germanica címmel írt cikkében a Friedrich Ebert Stiftungot a 

német szociáldemokratákhoz közel álló think tank szervezetként nevezi meg. In.: Foreign Policy, 2016. 

november 14. (Forrás: https://foreignpolicy.com/2016/11/14/the-dawn-of-pax-germanica-angela-merkel-donald-

trump/, Letöltés időpontja: 2019. december 23.) 

https://foreignpolicy.com/2016/11/14/the-dawn-of-pax-germanica-angela-merkel-donald-trump/
https://foreignpolicy.com/2016/11/14/the-dawn-of-pax-germanica-angela-merkel-donald-trump/
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(policy) szinten is. Rendszerszinten a hálózatok kialakításában (mint például a külföldi irodák 

vagy a nemzetközi politikai párbeszédprogramok létrehozása), a jövőbeli politikai elit 

kiválasztásában, illetve a politikai képzésben jelennek meg. Folyamatszinten szóbeli és 

írásbeli kommunikációs tanácsadást, a publikációs tevékenységet (mint például a „policy 

brief”), különböző tematikájú és szereplőjű rendezvényeket (kerekasztal, vitafórum, 

konferencia, kongresszus) szerveznek, valamint napirend meghatározásban (agenda setting) 

és a napirend alakításban (agenda building), illetve a nemzetközi politikai együttműködések 

kialakításában vesznek részt. Közpolitika szintjén jelen vannak a súlyponti témák és a 

stratégiai célok meghatározásában, a különböző témákat az ideológiai elhelyezkedésük 

értékkészletének megfelelően közelítik meg, valamint párt és választási elemzéseket 

készítenek (Uo.: 473-485). Jól láthatóan az alapítványok egyszerre több szinten is 

megjelennek.  

A Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium például a következő 

négy szintet jelöli meg az alapítványok tevékenységi területeként: (1) Individuális szint: A 

polgárok politikai képzése a demokratikus értékekről és polgári jogokról. (2) Társadalmi 

szint: A reformok kezdeményezésében és végrehajtásában szerepet játszó civiltársadalmi 

szervezetek támogatása. (3) Állami szint: Kormányzatok és parlamentek támogatása 

törvénytervezetek, illetve a hatásos közigazgatás kialakításakor. Valamint különböző 

képviseleti szervek tanácsadáson keresztüli támogatása a kormányzatokkal szembeni 

ellenőrzési funkciójuk erősítéséhez. (4) Nemzetközi szint: A nemzetközi és globális 

párbeszédben, illetve fejlesztéspolitikai ügyekben történő részvétel.
146

 A pártalapítványok 

nemzetközi megjelenésének módja azonban több formát is ölthet, attól függően, hogy hol, 

miként tudják biztosítani céljaik elérését.         

VII.2.3. A pártalapítványok nemzetközi tevékenysége: funkció, eszköz és szerep  

A pártalapítványok a külügyi kultúrpolitika nem állami közvetítőszervei közé tartoznak és 

jogi besorolásukból adódóan is, tevékenységük során a német civil társadalom részeként 

jelennek meg. A pártalapítványok mai nemzetközi szerepének kialakulásában fontos szerepet 

játszik az a tény, miszerint a huszadik század végétől, nem utolsó sorban a nemzetközi 

politikai viszonyok átalakulásából adódóan, a pártalapítványok „a társadalmi és az állami 

                                                           
146

 Lásd részletesen: A Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium (BMZ) honlapja: 

„Akteure der bilateralen Zusammenarbeit. Politische Stiftungen.” (Forrás: 

http://www.bmz.de/de/ministerium/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/polstiftungen/index.html?follow=adword, 

Letöltés időpontja: 2019. december 23.) 

http://www.bmz.de/de/ministerium/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/polstiftungen/index.html?follow=adword
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világ határátlépőiként”
147

 (Bartsch, 1998) tevékenykednek. Tehát a civil társadalom részeként 

és a Public Diplomacy szereplőiként államinak tekinthető feladatokat (mint például a 

külkapcsolatok ápolása és kiépítése) is végeznek.  

Egyfajta „hibrid szervezetként”
148

 (Pascher, 2002) vannak jelen a globalizáció folyamatában. 

Hibrid jellegüket a nemzetközi tevékenységük három különböző feltételének közös megléte 

adja. Egyrészt megjelennek az NSZK külpolitikai intézményi struktúrájaként. Eközben 

nemzetközi munkájukat a német költségvetés finanszírozza, ám állami ellenőrzésük csekély, 

és relatív önállóságot is élveznek munkájuk és projektjeik megvalósítása során. Másrészt a 

pártideológiai elkötelezettségük feltételként jelenik meg a közpénzből történő 

finanszírozásukhoz, miközben a pártoktól távol állónak kell magukat „kiadniuk” a pénzügyi 

források megszerzéséhez. Harmadrészt a civiltársadalomhoz tartozó és nemzetközi 

tevékenységet végző NGO-ra jellemző ismertetőjegyeket is mutatnak (Pascher 2002: 7). 

Ugyanakkor a klasszikus nemzetközi tevékenységüket alapvetően a politikai párbeszédek 

kialakítása és a fejlesztési együttműködések (társadalmi strukturális segítség, 

társadalompolitikai intézkedések) jelentik (Uo.: 53).  

A demokrácia, illetve a demokratikus folyamatok támogatása alapvető elemnek tekinthető a 

pártalapítványok nemzetközi tevékenységében, és ez három alapvető szempont szerint 

értelmeződik: „a demokratikus intézmények, egy működő gazdaság és egy működő civil 

társadalom kialakításának támogatása” (Uo.: 59). A demokrácia pártalapítványok általi 

támogatásának szükségességét a legfrissebb külügyi kultúr- és oktatáspolitikai koncepció is 

hangsúlyozza, amely így fogalmaz: „A szövetségi kormány a szabad és új médiák 

támogatásán keresztül segíti a civil társadalmakat, és keresi az aktív csere lehetőségét az új 

alakító hatalmak országainak társadalmával. A szövetségi kormány a politikai pártok, az 

egyházak vagy más civil társadalmi szereplők projektjeinek támogatásán keresztül ösztönzi a 

nyilvános vitákat. Segíti az emberi jogok megvalósítását, a demokráciatámogatást és a 

szegénység csökkentését célzó intézkedéseket” (A globalizációt alakítani – partnerségeket 

kiépíteni – felelősséget megosztani. A szövetségi kormány koncepciója 2012: 16). Tehát a 

szövetségi kormány szerint az alapítványok tevékenysége közvetlen járul hozzá a német 

külpolitikai törekvésekhez, vagyis ebben az értelemben a német külpolitika eszközeiként 

                                                           
147

 Lásd részletesen: Bartsch, Sebastian (1998): Politische Stiftungen. Grenzgänger zwischen Gesellschaft- und 

Staatenwelt. In.: Eberwein, Wolf-Dieter-Kaiser, Karl (szerk.) (1998): Deutschland neue Aussenpolitik. Band 4: 

Institutionen und Ressourcen. Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 

Politik e.V, Reihe: Internationale Politik und Wirtschaft. Müchnen, De Gruyter Oldenburg, 185-198 pp. 
148

 Lásd részletesen: Pascher, Ute (2002): Die deutschen parteinahen politischen Stiftungen – Hybride 

Organisationen in der Globalisierung. Berlin, Logos Verlag 
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(Böhler, 2005) működnek. Dirk Kunze (FNS) a pártalapítvány azon „platform” eszköz 

jellegére hívja fel a figyelmet, amikor a hálózati munka részeként a nemzetközi partnerek 

összekapcsolása során a vélemények cseréjét segíti elő [Dirk Kunze (FNS) interjú].  

A pártalapítványokat azonban egy fontos körülmény mindenképpen megkülönbözteti az 

NGO-kon belül. Ezt pedig „az alapítványok felfelé, a vezetői és hatalmi struktúrák irányába 

történő törekvése jelenti” (Pogorelskaja 2009: 47). További egyedi sajátosságaik mutatkoznak 

meg, amikor „a német és egyre inkább az európai politika szereplőiként és eszközeiként, 

valamint a transznacionális politikai és társadalmi-politikai együttműködések 

katalizátoraiként jelennek meg” (Uo.: 132). A transzatlanti (német – amerikai) 

kapcsolatokban az alapítványok megjelennek úgynevezett „közvetítő hatalomként” (Korte, 

2003), illetve a „hatalom ügynökeiként ” (Renvert, 2014) is. Ebben fontos szerepet játszik 

egyrészt az a képességük is, amely során „bizalmi bázist” építenek ki a kulcsszereplők felé. 

(Uo.: 23). Másrészt az a körülmény, miszerint „a politikai döntéshozók csak olyan bizalmi kör 

által engednek magunknak tanácsot adni, amelyek maguk is bizonyos tulajdonságokkal 

rendelkeznek, vagyis kölcsönösen hajlandóak az információk cseréjére” (Uo.: 40). Tehát 

maguk is az információk birtokosának számítanak és azt hajlandóak is a kölcsönösség elve 

szerint megosztani.  

A pártalapítványoknak a külpolitika eszközeként történő megjelenésével kapcsolatban létezik 

az a megközelítés is, amely nem tekinti azt általános érvényűnek. Sokkal inkább azt állítja, 

hogy „a politikai alapítványok alkalmanként eszközként kínálják fel magukat az államnak, 

feltéve, ha azt hasznosnak ítélik” (Pogorelskaja 2009: 26). Tehát ebben az értelmezésben a 

pártalapítványok működési autonómiájuk birtokában döntenek arról, hogy milyen szerepet 

játszanak például egy-egy külügyi kultúrpolitikai cél elérése érdekében.  

Ute Paschser a globalizáció folyamatában a pártalapítványok nemzetközi tevékenységének 

négy főbb tendenciáját különbözteti meg. Az első az ország projektek csökkenésével szemben 

a regionális projektek növekedése. A második – a regionális projektmunkák jelentőségéből 

adódóan – a pártalapítványok kapcsolati hálózatának megerősödése a szupranacionális és 

nemzetközi szervezetek (mint például a MERCOSUR,
149

 a NAFTA,
150

 a SADC, az 

ASEAN,
151

 a SAARC
152

) felé. A harmadik a globalizáció tematika megjelenése a nemzetközi 

                                                           
149

 Mercado Común del Sur (Dél-Amerikai Közös Piac) 
150

 North American Free Trade Agreement (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) 
151

 Association of Southeast Asian Nations (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) 
152

 South Asian Association for Regional Cooperation (Dél-ázsiai regionális Együttműködési Szövetség) 
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projektmunkában. A negyedik az előbbiből adódó partnerspektrum megváltozása: a civil 

társadalmak előtérbe kerülése (Pascher 2002: 68-70). Mindezek során pedig a 

pártalapítványok külföldi tevékenysége többféle módon értelmezhető.  

Egyrészt megjelenhetnek a „pártkülpolitika” szerepében. A nemzetközi hálózattal rendelkező 

pártalapítványok különböző szolgáltatásokkal (mint például információátadás, értekezletek 

vagy konferenciák szervezése) támogatják anyapártjaik politikusainak külföldi útjait és 

nyújtanak információkat adott célországról. Másrészt megjelenhetnek a hivatalos külpolitika 

„mellék-külpolitikájaként” is. Ekkor külpolitikai szereplőként részt vesznek a német kétoldalú 

kapcsolatok alakításában, illetve fejlesztéspolitikai szereplőként a dél országainak társadalmi 

és politikai fejlődését is megpróbálhatják befolyásolni. Eközben pedig megvalósíthatnak 

úgynevezett „kiegészítő” vagy „pótló” funkciókat is. Az első esetben a hivatalos külpolitika 

kiegészítőjeként lépnek fel, míg a második esetben a hivatalos külpolitika helyett 

tevékenykednek. Harmadrészt, részt vesznek „a (világ) civiltársadalmi struktúra, valamint egy 

governance struktúra kialakításában”, amikor Németországban és nemzetközi szinten is 

tanácsokat adnak az eliteknek és hozzájárulnak a lakosság politikai részvételéhez (Pascher 

2002: 91-121).  

Ugyanakkor pártalapítványok nem csak a szövetségi kormány hivatalos fejlesztési politikáját 

egészítik ki, hanem bizonyos „alakítási funkciót” is ellátnak a politikai fejlesztési 

segítségekben (Pinto – Duschinsky 1991, idézi Renvert 2014: 24). A nemzetközi politikában 

pártpolitikai színek alapján betöltött „fél-diplomatikus funkcióval” (Heisterkamp, 2014) is 

rendelkeznek. „Ez pedig lehetőséget ad számukra a klasszikus diplomáciai munka 

kiegészítésére vagy tehermentesítésére, amikor ők az ellenzéki erőkkel is együttműködnek, 

ami német kormány lépviselőiként fellépő diplomatáknak tiltott” (Heisterkamp 2014: 485). 

Sőt, az illegális „titkos diplomácia” vagy a „mellék-külpolitika” (Mohr, 2010) végzésének 

vádjával is illetik őket. Tehát megjelennek a hivatalos német külpolitika mellett is, 

előkészíthetik a különböző partnerekkel történő megállapodásokat, ahogy az például a 

Franciaországgal, Lengyelországgal vagy Izraellel történő barátsági szerződések esetében 

történik (Renvert 2014: 128).  A pártalapítványok „olyan informális szinteken is működnek, 

ahova a hivatalos diplomácia nem ér el” [Jochen Steinhilber (FES) interjú]. 

A civil hatalom vizsgálati szempontjainak összefüggésében fontos emlékeztetni arra a tényre, 

miszerint a pártalapítványok külföldi tevékenységük során krízis megelőzést, 

konfliktuskezelési tanácsadást, valamint különböző fejlesztéspolitikai tevékenységeket is 
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végeznek. „A krízis és konfliktus régiókban partnereket igyekszünk találni, akik velünk a 

legszélesebb értelemben együttműködnek a demokratikus, pluralista, jogállami békerend 

kialakításában” [Reinhard Meier-Walser (HSS) interjú]. Ezen tevékenységek során minden 

esetben fontos szerepet játszik a demokratikus folyamatok és a nevelés támogatása, az 

erőszakos cselekmények békés megoldásának bemutatása, tehát az adott politikai kultúra 

alakítása. Vagyis tevékenységük során a politikai dimenzió mindig meghatározóan fontos 

szerepet játszik. „A szerény „pártintézetekből” pedig mára világszerte egyedülálló szerveztek 

váltak, amelyek nem csak egy óriási belpolitikai munkát végeznek, hanem döntően 

hozzájárulnak Németország civil hatalomként történő nemzetközi elismeréséhez is” 

(Pogorelskaja 2009: 183). Vagyis nemzetközi tevékenységük során hozzájárulnak a német 

civil hatalom kép kialakításához.  

Tekintettel arra, hogy külföldi jelenlétük során alapvetően soft eszközöket alkalmaznak, így 

munkájuk sokszor láthatatlan, de mindez nem jelenti azt, hogy tevékenységük eredménye 

mérhetetlene lenne. „A pártalapítványok külföldi munkája hatásos, ez azonban nem mindig 

mutatkozik meg a jelentéseikben, mivel a munkájuk komplex és hosszútávra tervezett, úgy 

hogy az eredmények legtöbbször, leginkább, ha rendszerpolitikai hozzájárulásokról van szó, 

csak hosszabb idő után válik észrevehetővé. Ez nem is működhet másképp, amikor például 

konfliktus megelőzési, békés változási vagy a demokratizálódási folyamatokról van szó. Nem 

a számok, hanem a politikai események és a társadalompolitikai változások beszélnek 

önmagukért (Uo.: 183).  Frank Spengler (KAS) a pártalapítványok eredményessége 

mérésének nehézségét a „Zuordnungslücke”
153

 jelenséggel magyarázza [Frank Spengler 

(KAS) interjú]. Ez azonban egyes kutatások szerint nem okoz problémát, mert a megfelelő 

vizsgálati módszerek megválasztása (például a fejlesztéspolitikai együttműködések területén) 

képes a hatáselemzés elvégzésére.
154

     

                                                           
153

 Ennek lényege, hogy „a fejlesztési együttműködések direkt és fölérendelt hatásai közötti területet jelöli, 

amelyben nem lehetségesek logikus, mutatókkal egyértelműen bizonyítható, és közvetlenül a projektmunkára 

visszavezethető hatás-feltételezések, mivel sok más befolyásoló tényező is szerepet játszik, melyek egy 

fejlesztési együttműködési beavatkozás befolyásolási lehetőségein túlmutatnak” (Kevenhörster 2014: 21). Lásd 

bővebben: Kevenhörster, Paul (2014): Entwicklungshilfe auf dem Prüfstand. Entwicklungspolitische Bilanzen 

führender Geberstaaten. Münster-New York, Waxmann Verlag 
154

 Lásd részletesen: Neubert, Susanne (2004): Wirkungsanalysen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 

sind machbar. In.: Deutsche Institute für Entwicklungspolitik. Analysen und Stellungnahmen, 4/2004 (Forrás: 

https://www.die-gdi.de/uploads/media/4_2004_DE.pdf, Letöltés időpontja: 2019. december 20.); vagy: Neubert, 

Susanne (2010): Wirkungsevaulation in der Entwicklungszusammenarbeit: Herausforderungen, Trends und gute 

Praxis. In.: Deutsche Institute für Entwicklungspolitik. Analysen und Stellungnahmen, 3/2010 (Forrás: 

https://www.die-gdi.de/analysen-und-stellungnahmen/article/wirkungsevaluation-in-der-

entwicklungszusammenarbeit-herausforderungen-trends-und-gute-praxis/, Letöltés időpontja: 2019. december 

20.) 
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A pártalapítványok nemzetközi tevékenységük során betöltenek egyfajta „politikai radar” 

(Pogorelskaja, 2009) szerepet is, amelynek során a hozzájuk közel álló párt számára politikai 

tanácsadást adnak a világban folyó fejleményekről. A pártalapítványok ebbéli funkcióját 

Frank Spengler a KAS budapesti irodájának vezetője is megerősíti interjújában, amikor a 

pártalapítvány „antenna funkciójáról” beszél: „Figyeljük, hogy milyen új fejlemények vannak, 

ami respektálható. Vagy hol lehet olyan témákat megfigyelni, amelyek idővel nálunk 

(Németországban – megjegyzés Bischof Péter) is előjöhetnek” [Frank Spengler (KAS) 

interjú]. Frank Spengler ugyanakkor a KAS „képzési és párbeszéd funkcióját” is 

hangsúlyozza. 

A pártalapítványoknak a nemzetközi térben történő flexibilisen sokrétű megjelenési formája, 

és az ebből adódó működési sikereik más országok számára is mintát jelentenek. „Ide 

sorolhatóak a hasonló intézmények olyan országokban, mint Franciaország, Nagy-Britannia, 

Kanada és Svédország. A különös vonzóerő, ami a diplomáciai képességeken keresztül és az 

alapítványok puha hatalma (soft power) által keletkezik, valamint a transzatlanti szereplőként 

meglévő különleges szerepük az, ami őket más országok számára modellként ajánlja (Phillips 

2001, idézi Renvert 2014: 31).   

VII.2.4. A pártalapítványok nemzetközi tevékenysége a 2018. évi Jelentések tükrében 

A disszertáció az alábbiakban bemutatja a vizsgálat tárgyát képező pártalapítványok 2018. évi 

nemzetközi tevékenységének legfontosabb területeit. 

Friederich Ebert Alapítvány 

A FES nemzetközi szerepvállalása a 2018. évi Jelentése
155

 alapján az alábbi számos területen 

azonosítható be: (1) A lengyelországi Klíma-csúcson, illetve (2) az ENSZ globális migrációs 

paktum tárgyalásában is konkrét javaslatokat fogalmaz meg a kialakult problémák megoldása 

érdekében. (3) Az Agenda 2030
156

 céljainak megvalósításához koncepciókat dolgoz ki az 

egyenlőtlenség csökkentésére, az alternatív fogyasztási és gyártási módokra, a klímaváltozás 

leküzdésére és a nemek közötti igazságosságra. (4) Nemzeti és nemzetközi 

szakszervezetekkel fellép az igazságos munkafeltételek, a vállalkozói felelősség és a 

szakszervezeti jogokért. (5) Az alapítvány Nemzetközi Párbeszéd Osztály három 

                                                           
155

 FES: Jahresbericht 2018. (Forrás: http://library.fes.de/pdf-files/fes/03208/jb-2018.pdf, Letöltés időpontja: 

2019. augusztus 9.). 
156

 Az ENSZ Közgyűlése által 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer megnevezése. A 

keretrendszer megfogalmazza a fenntartható fejlődés világszinten történő megteremtéséhez szükséges 

feltételeket.  

http://library.fes.de/pdf-files/fes/03208/jb-2018.pdf
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ügyosztályának (Nyugat-Európa/Észak-Amerika; Közép és Kelet-Európa; Nemzetközi 

Politikai Elemzés) irodái 38 országban szervezik a nemzetközi párbeszédet, valamint a 

tapasztalatcserét a szociáldemokrácia partnerszervezetivel, a civil társadalommal és további 

egyénekkel az észak országaiban. (6) Koncepciókat, ajánlásokat dolgoz ki, illetve 

álláspontokat képvisel az olyan nemzetközi ügyekben, mint a BREXIT, vagy egyes EU-

tagországok eltérő értelmezése a szolidaritásról, a migrációról és a jogállamról, a fenyegető 

kereskedelmi háború lehetőségéről, valamint a NATO, mint biztonsági rendszer 

megkérdőjelezéséről.  A tárgyalásokba pedig bevonja a politika mellett, a civil társadalmat és 

a médiát is. (7) A nemzetközi fejlesztési együttműködések során olyan régiókat és országokat 

átívelő projekteket vezet, mint például: a globalizációprojekt, a nemzetközi szakszervezeti 

projekt és a szocio-ökonómiai transzformáció projekt. (8) A gender stratégia megalkotásával 

szerepet vállal a nemzetközi „Gender Mainstreaming” kialakításában. (9) Az „A jövő 

feminista!” elnevezésű projektben feminista aktivisták számra nyújt lehetőséget stratégia 

megalkotására, különös tekintettel az „A munka jövője” című tématerületen. (10) A 

„Szakszervezetek változásban” megnevezésű projektben a szakszervezetek tárgyalási 

stratégiáihoz nyújt megoldásokat. (11) A FES politikai részvételét a béke és a biztonság 

tématerületein a biztonsági szektor politikai-gazdasági elemzésein keresztül igyekszik 

megerősíteni. 

A FES tevékenysége kifejezetten sokoldalúan reagál a különböző nemzetközi ügyekre. 

Nemzetközi párbeszédében megjelenik az európai figyelem is, viszont – feltehetően az 1990 

előtti intézményi örökség miatt – az EU-t nem egy ügyosztályba sorolják, hanem külön 

kezelik Nyugat-Európa/Észak-Amerika, illetve Közép- és Kelet-Európára bontva. Az 

ideológia (szociáldemokrata) elkötelezettsége a jelentésben megjelenő szociáldemokrata 

elkötelezettségű szervezetekkel történő kapcsolatok ápolásában és támogatásában mutatkozik 

meg. 

A FES nemzetközi irodáinak elhelyezkedését és számát a 2. számú táblázat szemlélteti. A 

pártalapítvány több mint száz országban van jelen. (A földrajzi felosztás és sorrend a 

pártalapítvány honlapján megjelenő tematikát követi.)  
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2. számú táblázat: A Friedrich Ebert Alapítvány nemzetközi képviseleti irodái 

Friedrich Ebert Alapítvány 

A nemzetközi képviseleti irodák földrajzi elhelyezkedése és száma 

Afrika 

Közel- és 

Közép-

Kelet; 

Észak-

Afrika 

Ázsia és 

Csendes 

Óceánia 

Latin-

Amerika és 

a Karibi 

térség 

Észak-

Amerika 
Európa 

Nemzetközi 

irodák
157

 

20 10 24 17 2 31 3 

Saját szerkesztés                 Forrás: www.fes.de 

Friedrich Naumann Alapítvány 

Az alapítvány 2018. évi Jelentésének
158

 mottója szerint: „Az egész világon a szabadságért 

dolgozunk: A liberális alapítvány támogatja a demokratikus, piacgazdasági és jogállami 

rendszerek felépítését, hogy több ember élhessen szabad és demokratikus társadalmakban.” 

Az alapítvány nemzetközi tevékenységének fókuszai hat területen azonosíthatóak be: (1) 

Internacionális Kongresszus: Európa 1918-2018. Békeprojekt az új globális felelősségben. A 

berlini rendezvény központi témája az európai helyzetnek (mint például a BREXIT, a 

populizmus előretörése, széthasadó társadalmak, az együttműködések veszélyeztetése), illetve 

Európa nemzetközi helyzetének megvitatása és egy lehetséges vízió felvázolása. (2) Az 5. 

Gaidar-Naumann Fórum. A rendezvény az oroszországi liberális Yegor Gaidar Alapítvány és 

a FNS közös rendezvénye, amelynek központi témája a szociális állam és a kapitalizmus 

viszonya a huszonegyedik században.  (3) Szubszaharai Afrika. Kampány a választások előtt. 

Afrika számos országában (Dél-Afrika, Botswana, Namíbia, Kongói Demokratikus 

Köztársaság, Nigéria, Szenegál, Mali) parlamenti választásokra készülnek a liberális pártok, 

ezért a johannesburgi regionális iroda workshop-ot szervez a stratégiai politikai 

kommunikáció témájában. (4) Tanzánia: a nők és gyermekek jogainak támogatása. A FNS 

támogatja a tanzániai Kilimanjaro Women Information Exchange and Community 

Organization (KWIECO) munkáját az emberi jogok, illetve a tanzániai nők és gyermekek 

jogainak érvényesülése érdekében. (5) EU és USA párbeszéd. Transzatlanti szabadságfórum. 

Első alkalommal rendezik meg (Washington) a Transzatlanti Szabadságfórumot. A 

rendezvény témája az EU és az USA közötti egykor tradicionálisan kiváló kapcsolatok 

újratervezése. (6) Német-francia viszony: „A tétlenség szét fogja rombolni az EU-t.” A 

                                                           
157

   „Nemzetközi iroda” megnevezés alatt a brüsszeli, a genfi és a new yorki irodákat nevesíti. 
158

 FNS: Jahresbericht 2018. (Forrás: https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/789, Letöltés időpontja: 2020. 

január 11.) 

https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/789
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stuttgarti francia hét programsorozat keretében vitanapot szerveznek a francia-német 

kapcsolat jövőbeli európai szerepéről.    

A FNS a különböző projektjei során azokat a klasszikus európai hagyományokat követi, 

amelyet elsősorban a transzatlanti kapcsolatok, francia-német viszony, az orosz kérdés és a 

fejlődő térségek felzárkózatása négyszögben helyezhető el.  A hangsúly a demokratikus 

folyamatok figyelemmel kísérésén és támogatásán, illetve a politikai felelősségvállalás 

hangsúlyozásán (mint például az EU-USA kapcsolatok fejlődése, vagy Európa jövőjével 

kapcsolatban) van. A liberális alapítvány nemzetközi tevékenységének tematikája elsősorban 

az emberi szabadság, a jólét és a biztonság kérdésköreivel foglalkozik. 

A FNS nemzetközi regionális irodáinak elhelyezkedését és számát a 3. számú táblázat 

szemlélteti. A liberális pártalapítvány több mint hatvan országban van jelen.  (A földrajzi 

felosztás és sorrend a pártalapítvány honlapján megjelenő tematikát követi.)   

3. számú táblázat: A Friedrich Naumann Alapítvány nemzetközi képviseleti irodái 

Friedrich Naumann Alapítvány 

A nemzetközi képviseleti irodák földrajzi elhelyezkedése és száma 

Európai 

Párbeszéd 
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Saját szerkesztés                    Forrás: www.freiheit.org 

Hanns Seidel Alapítvány 

Az alapítvány 2018. évi Jelentése
159

 alapján a HSS nemzetközi szerepvállalása három fő 

területen azonosítható be. Az első a „Párbeszédprogramok az európai jövő alakításában”, a 

második a „Szakmai és politikai képzés világszerte”, míg a harmadik „Az emberi jogok és 

vallásszabadság” megnevezést kapja. 

Párbeszédprogramok az európai jövő alakításában 

A program összesen öt tématerületet ölel fel. (1) „Euregió”: Németország és Bajorország, 

valamint számos EU-tagország, köztük a szomszédos országok (Hollandia és Csehország) 

közötti társadalompolitikai dialógust támogatja. (2) „Luxemburg-Brüsszel-Straßburg”: Ennek 

                                                           
159

 HSS: Jahresbericht 2018. Eine Leitungsbilanz. (Forrás: https://www.hss.de/suche/?q=JAHRES+BERICHT, 

Letöltés időpontja: 2019. augusztus 12.) 

https://www.hss.de/suche/?q=JAHRES+BERICHT
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fókuszát az Európai Gazdasági- és Valutaunió, valamint az EU biztonság és migrációs 

politikája jelenti. (3) „EU négy alapszabadsága”: Itt azokat tájékoztatják az európai egység 

jelentőségéről és értelméről, akik még nem tagjai az EU-nak. (4) „EU szintű hálózatok”: A 

politikai hálózatok nemzeti, regionális és önkormányzati szinteken történő kialakítását 

támogatja. (5) „Szabadság és polgárjogok”: Az EU szintjén megvalósuló értékközösség, 

szabadság és polgárjogok egyenlő megteremtését támogatja. 

Szakmai és politikai képzés világszerte  

Az alapítvány az Agenda 2030 célkijelöléseinek megvalósításához az alábbi öt tématerületen 

járul hozzá képzési tevékenységével. (1) „Kínai Népköztársaság: Szakmai képzés és 

fenntartható fejlődés képzése”: A program alapvető célja a kínai képzési rendszer 

modernizálásában történő részvétel, azzal a nem titkolt céllal, hogy ezzel is hozzájáruljanak 

Kína keleti és nyugati régiói közötti fejlettségbeli különbségeinek csökkentéséhez. (2) 

„Közép-Ázsia: Ösztöndíjak a közigazgatás számára”: A nemzeti közigazgatási szakember 

képzési programok részeként jelenik meg, egy igényközpontú, hatékony, átlátható és 

szabálykövető közigazgatás kialakulásának támogatásaként. (3) „Latin-Amerika: A 

kötelezettség és a felelősség képzése”: Bemutatja a politikai eljárások folyamatait és a 

politikai döntéshozók felelősségét. (4) „Afrika: Új utak a fiatalok politika képzéséhez”: A 

program keretében például Dél-Afrikában és Kenyában modern kommunikációs eszközök 

segítségével tanítják a fiatalokat a demokráciára, illetve az erőszak menetességre. Míg 

Kongóban az élelmezési nehézségek leküzdéséhez szükséges tájékoztatás céljából használnak 

új módszereket. (5) „Politikai tanácsadás, integráció és kiegyensúlyozott fejődés: 

Közreműködés Vietnámban, Thaiföldön és Marokkóban”: Ezen program során a vietnámi 

fiatalkori munkanélküliség és drogfogyasztás okozta problémák kezeléséhez, az érintett felek 

bevonása mellett közreműködik a képzések elérhetővé tételének és színvonalának emeléséhez 

szükséges feltételek kidolgozásában. Thaiföldön támogatja azokat a jogi szakértőket, akik 

felvilágosítják jogaikról a megkülönböztetést elszenvedő etnikai és társadalmi kisebbségeket. 

Marokkóban pedig továbbképzési rendezvényeken tájékoztatja a családokat gyermekük 

iskolalátogatásának fontosságáról, az alkotmányban szereplő nemek közötti 

megkülönböztetés tilalmáról, illetve a továbbképzési lehetőségekről. 

Emberi jogok és vallásszabadság 

A projekt keretében az alapítvány számos nemzetközi rendezvényen (mint például a 

Müncheni Biztonsági Konferencia), szervez olyan pódiumbeszélgetéseket, amelyek központi 
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témája a keresztények helyzete a Közel-Keleten, Egyiptomban. Ezeken az eseményeken pedig 

nagy hangsúlyt fektet a vallás és lelkiismeretei szabadság külügyi és biztonságpolitikai 

aspektusaira. A programhoz tartozik olyan kiállítások szervezése is, ahol egy-egy üldözött 

kisebbség mindennapi életét mutatják be.     

A HSS nemzetközi párbeszédprogramjainak egyik fontos alkotóelemét jelenti Európa, illetve 

az EU jelenét és jövőjét érintő tematika. Utóbbiakban felfedezhető a CSU erős bajor 

regionális identitása, amikor a bajor pártalapítvány ezen a lencsén keresztül tekint 

Bajorországra, Németországra és Európára. Az olyan európai aktuálpolitikai kihívások, mint a 

biztonságpolitika és migrációs politika is fontos hangsúlyt kapnak az Európáról szóló 

párbeszédeiben, csakúgy, mint az EU négy alapszabadsága következményeinek bemutatása a 

még nem EU tagok részére. Utóbbi tevékenysége egyben a horizontális bővítés lehetőségének 

opcióját is magában hordozza azzal, hogy az EU gazdasági előnyei a soft power vonzásaként 

jelennek meg. Ennek értelmében az „európai mágnes” pozitív pólusának tekinthető az európai 

értékközösség kifelé történő hangsúlyozása és megjelenítése is. A HSS nemzetközi 

tevékenységének másik fontos alkotóelemét az ENSZ Agenda 2030 programjának céljaihoz 

történő hozzájárulás jelenti Kínában, Közép-Ázsiában, Latin-Amerikában és Afrikában. Ezzel 

a szerepvállalással – a többi pártalapítványhoz hasonlóan – kifejezi nemzetközi 

elkötelezettségét és felelősségvállalását a nemzetközi célok megvalósítása érdekében.       

A HSS nemzetközi irodáinak elhelyezkedését és számát a 4. számú táblázat mutatja be. (A 

földrajzi felosztás és sorrend a pártalapítvány honlapján megjelenő tematikát követi.) A 

pártalapítvány közel 60 országban van jelen.  

4. számú táblázat: A Hanns Seidel Alapítvány nemzetközi képviseleti irodái 

Hanns Seidel Alapítvány 

A nemzetközi képviseleti irodák földrajzi elhelyezkedése és száma 

Amerika Afrika Ázsia Európa 

9 12 13 13 

Saját szerkesztés                 Forrás: www.hss.de 
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Konrad Adenauer Alapítvány 

A KAS 2018. évi Jelentése
160

 igazán szűkre szabottan tartalmazza az alapítvány nemzetközi 

szerepvállalásait. A kutató az alapítvány „Európai és Nemzetközi Együttműködés Főosztály” 

megnevezésű szervezetének tevékenységén keresztül azonosítja be nemzetközi 

tevékenységének főbb területeit. Ezek alapján hat tematika különböztethető meg egymástól: 

(1) A demokratikus és jogállami rendszerek világszintű érvényesülése. (2) Az európai 

összetartás erősítése. (3) A transzatlanti kapcsolatok erősítése. (4) Kapcsolatok fejlesztése a 

demokratikus politikai pártokkal. (5) A szociális piagazdaság elveinek terjesztése. (6) A 

globálisan elmélyült fejlesztéspolitikai együttműködések.  

Említést érdemel ugyanakkor, hogy a szervezet fennállása óta először fogalmaz meg egy 

három éves időszakra (2018-2020) vonatkozó úgynevezett „vezérmotívumot”: „Deutschland. 

Das nächste Kapitel” (Németország. A következő fejezet.). Ez értelmezhető Donald Trump 

amerikai elnök 2017-es választási szlogenének („America First!”) német puha változataként 

is, hiszen olyan Németországot érintő (belső) kérdésekkel kíván foglalkozni, mint például:  

Hogyan lehet a polgárok, az állam, a politika és a pártok közötti viszonyt javítani?  

Mit tud az állami nyújtani és mit kell nyújtania, illetve hogyan lehet a jogállam 

intézményeit erősíteni? 

Hol és hogyan alakítják ki együtt és élik meg az értékeket?  

Mit tud a város és a tartomány közötti kapcsolat társadalompolitikailag létrehozni?  

Milyen gazdasági, etikai és társadalompolitikai kérdések adódnak a digitalizáció és a 

mesterséges intelligencia által, és hogyan akarunk ezekre válaszolni?  

Milyen oktatási tartalmakra lesz szükség, és hogyan tudjuk biztosítani a személyek 

képzésének oktatási minőségét és lehetőségeit?     

Jól láthatóan a kérdések olyan társadalompolitikai témákat feszegetnek, amelyek megoldása 

csak hosszabb távon képzelhető el. Így ez is komoly indoka lehet a három évre szóló 

vezérmotívum megfogalmazásának. Ez az időszak ugyanakkor a problémák megvitatásának 

és a vélemények megfogalmazásának adhat teret, amelyet követően megkezdődhet a 
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 KAS: Jahresbericht. Einblicke in das Jahr 2018. (Forrás: 

https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Deutschland.+Das+n%C3%A4chste+Kapitel+-

+Jahresbericht+2018.pdf/7c0d0886-163e-65a5-4a2d-9d0a9f9edb61, Letöltés időpontja: 2019. augusztus 12.) 

https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Deutschland.+Das+n%C3%A4chste+Kapitel+-+Jahresbericht+2018.pdf/7c0d0886-163e-65a5-4a2d-9d0a9f9edb61
https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Deutschland.+Das+n%C3%A4chste+Kapitel+-+Jahresbericht+2018.pdf/7c0d0886-163e-65a5-4a2d-9d0a9f9edb61


107 
 

programok kidolgozása. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra a tényre, miszerint a 

kérdések lehetséges cselekvői között nem jelenik meg a szövetségi szint, csak az annál alsóbb 

szinteket (tartomány, város) említi. Ez azt az előbbi feltételezést erősíti, miszerint egy átfogó 

társadalmi vitát látnak szükségesnek a feltett kérdések kiérlelt megválaszolásához.      

A KAS nemzetközi tevékenységében az Európa tematika szintén fontos hangsúllyal szerepel, 

sajnos az éves beszámoló nem bontja ki ennek részleteit. A transzatlanti kapcsolatok 

fontosságának hangsúlya a CDU külpolitikai tradíciójához tartozik, ami tulajdonképpen az 

USA-hoz való viszony ápolását és kiemelt szerepét jelenti. A demokratikus pártokkal történő 

kapcsolatok kiépítésének és fejlesztésének igényében azt a klasszikus soft power eszközt 

ismerhetjük fel, amelyen keresztül a német pártalapítványok puha befolyást gyakorolhatnak 

egy-egy ország belpolitikájára. A pártalapítvány globális fejlesztésekben történő részvétele 

nemzetközi elkötelezettségét és felelősségvállalását bizonyítja, ami szintén alkalmas egy 

kedvező nemzetközi kép fenntartására. 

A KAS nemzetközi irodáinak elhelyezkedését és számát az 5. számú táblázat ismerteti. A 

pártalapítvány több mint százhúsz országban van jelen. (A földrajzi felosztás és sorrend a 

pártalapítvány honlapján megjelenő tematikát követi.) 

5. számú táblázat: A Konrad Adenauer Alapítvány nemzetközi képviseleti irodái 

Konrad Adenauer Alapítvány 

A nemzetközi képviseleti irodák földrajzi elhelyezkedése és száma 

Afrika 
Ázsia és 

Óceánia 
Európa 

Latin-

Amerika 
Közel-Kelet 

Észak-

Amerika 

18 20 38 17 12 2 

Saját szerkesztés                Forrás: www.kas.de 

VII.2.5. A pártalapítványok pénzügyi forrásai 2017-ben 

A pártalapítványok forrásaik jelentős
161

 részét a következő szövetségi minisztériumokon 

keresztül kapják meg: Belügyminisztérium (BMI), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Minisztérium (BMZ), a Külügyminisztérium (AA) és az Oktatási és Kutatási Minisztérium 

(BMBF). A szövetségi szinten működő és a német költségvetésből pénzügyi forrásokhoz jutó 

pártalapítványok 2018-as éves Jelentéseik szerinti pénzügyi bevételeit a 6. számú Táblázat 

tartalmazza.   

                                                           
161

 További támogatásokat kaphatnak a tartományoktól, önkormányzatoktól, magánszemélyektől, valamint 

nemzetközi tevékenységük során a projektfinanszírozásban is részesülnek különböző nemzetközi szervezetek 

(mint például az ENSZ, vagy az EU) részéről. 
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6. számú Táblázat: A szövetségi szinten működő pártalapítványok 2017 és 2018 évi 

bevételeinek kimutatása   

Alapítvány 2017 (tény) 2018 (előzetes) 

1. Friedrich Ebert Alapítvány 180 641 816 EUR 194 600 000 EUR 

2. Friedrich Naumann Alapítvány  60 169 866 EUR 71 700 000 EUR 

3. Konrad Adenauer Alapítvány 176 882 671 EUR 183 076 000 EUR 

4. Hanns Seidel Alapítvány 67 294 157 EUR 72 312 000 EUR 

5. Heinrich Böll Alapítvány 63 271 348 EUR 68 628 699 EUR 

6. Rosa Luxemburg Alapítvány 61 713 832 EUR 67 445 228 EUR 

Összesen 609 973 689 EUR 657 761 927 EUR 

Saját szerkesztés       Forrás: A pártalapítványok 2018-as éves Jelentése 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a források elosztását alapvetően az anyapártok 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, CSU, FDP, LINKE, SPD) választási eredménye 

határozza meg. A pártalapítványok várakozásai alapján a jövőben is jelentős összegű állami 

támogatásra számítanak.  
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VIII. A NÉMET CIVIL HATALOM ESZKÖZRENDSZEREI 

Az alábbi fejezetben kerül sor a három külügyi kultúrpolitikai dokumentum tartalmának és a 

pártalapítványok tevékenységének a civil hatalom szerep szempontrendszereinek történő 

megfelelésük vizsgálatára és elemzésére. 

A civil hatalom szerepkoncepció szempontrendszere (Kirste – Maull, 1996) 

(1) Alakítási szándék: Tevékenysége során regionális és globális szinten is közreműködik a 

nemzetközi kapcsolatok alakításában. Ennek során kezdeményező, lendületet adó, úttörő, 

vagy példával elöljáró szerepet tölt be a kollektív, közös partneri igyekezeten keresztül 

megvalósuló fejlesztésekben. 

(2) Nemzeti célkijelölések: A biztonság alapszükséglete mellett, a jólétre, a társadalmi 

egyensúlyra és a stabil demokráciára hivatkozik. Külpolitikájában a belföldön elért 

civilizációs állapot nemzetközi szintre történő átvitelére törekszik.  

(3) Nemzetközi célkijelölések: A nemzetközi politika civilizálásához (mint például a politika 

demokratikussága vagy a kölcsönös függőségből adódó kockázatok megfékezése) támogatja a 

nemzetközi társadalom szervezeti formáinak, szabályainak és eljárási módjainak 

megváltoztatását, illetve az univerzális értékek kibontakoztatását és érvényesítését, amelyhez 

elfogadja a szuverenitás részleges átadását. A nemzetközi normákat magára nézve 

kötelezőnek tekinti. A nemzetközi politika civilizálása során a nemzetközi rezsimek 

létrehozására, valamint a nemzetközi kapcsolatok növekvő törvényi szabályozására és 

intézményesítésére törekszik. A nemzetközi rezsimekben és intézményekben a konfliktusok 

megoldásának legmegfelelőbb formáját látja, ezért támogatja a nemzetközi intézmények 

elmélyítését (Cél: a hatásosság) és az intézményi együttműködési kapcsolatok szélesítését 

(Cél: a legitimáció javítása). Támogatja a nemzetközi jog legalizálási folyamatát és 

érvényesülését a nemzetközi kapcsolatokban, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) szélesítését és elmélyítését. 

(4) Átszövő érdekek és univerzális értékek: Az univerzális értékeket (mint például az emberi 

jogok betartását) a nemzeti érdek részének tekinti. Külpolitikai értékorientációját a „good 

governance” működésének és megvalósításának elősegítése jellemezi, miközben a külpolitika 

célkijelölései közé tartozik a demokratikus folyamatok, a jogállamiság, a demokratikus-

pluralista és részvételi, valamint a piacgazdasági, vagyis a gazdaságilag hatékony rendszerek 

támogatása is. Értékelképzeléseinek megvalósítását a kedvezmények biztosításának 
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korlátozása és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata által legitimált közös szankciók 

útján tudja csak elképzelni, illetve alapvetően nem zárja ki a más államok érdekeibe történő 

beavatkozást. A civilizációs folyamat világviszonylatban történő áttöréséhez a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országok között már működő, az egymás 

közötti civilizált módon történő eljárás feltételeit akarja megteremteni az államrendszerek 

kevésbé stabil és prosperáló régióiban. A gazdasági, társadalmi és környezeti kiegyenlítődés 

célját szem előtt tartva fellép a fenntartható fejlődésért. 

(5) Speciális külpolitikai cselekvési minták: A kijelölt nemzeti célok megvalósítása érdekében 

a nemzeti cselekvés helyett a nemzetközi együttműködésre történő törekvés jellemzi. A 

szuverenitás átadást tekinti a lehetőségek bőségének és a szervezetek hatásosságának 

megteremtése érdekében – ez vonatkozik a biztonságpolitikára is. Alapvetően partneri és 

együttműködő cselekvésre törekszik a normák megállapításához, ezért elutasítja a kifejezetten 

egyoldalú, autonóm cselekvés lehetőségét. Speciális külpolitikai kultúrája miatt a politikai 

problémákat tárgyalás, kompromisszum, közvetítés és egyeztető eljáráson keresztül akarja 

megoldani. Az erőszak alkalmazását alapvetően elutasítja, legyen szó az egyéni vagy közös 

önvédelemről, vagy a közösen legitimált kényszerítő intézkedésekről. Olyan partnerekre van 

szüksége, amelyek támogatják a nemzetközi politika civilizálásának igyekezetében. A többi 

civilhatalom és együttműködő partnerei közötti együttműködését – pragmatikus-anyagi 

érdekek mellett – érzelmi és normatív elemek is jellemzik. Az együttműködési 

kapcsolatokban és intézményekben egy olyan értékközösséget lát, amelyben a kooperációs 

partnerek igénylik a szolidaritást. A nemzetközi normák megsértését kész közösen 

szankcionálni és a nemzetközi jog ilyen intézkedéseiben részt venni.   

(6) A civil hatalom külpolitikai eszközei: Alapvetően szkeptikus az erőszakkal történő 

fenyegetéssel vagy annak alkalmazásával szemben, illetve ez utóbbit problematikusnak és 

kontraproduktívnak tekinti. Sokkal inkább a politikai eszközöket (mint például a legszélesebb 

értelemben vett tárgyalásokat), valamint a feltételek és szankciók alkalmazását részesíti 

előnyben, mind pozitív, mind negatív ösztönzési rendszerként egyaránt. Az ENSZ BT 

mindenkori határozatát tekinti annak a legitimációs eszköznek, amely az egyéni és közös 

önvédelmet, továbbá a törvényszegőkkel szembeni közös biztonsági intézkedéseket, illetve a 

katonai erőszak alkalmazhatóságát lehetővé teszi. A civil hatalom nem pacifista, azonban a 

nemzetközi biztonsági rendszerben agresszorként viselkedőkkel szemben elsődlegesen az 

intézkedések meghozatalát támogatja. Alapvetően azoknak a munkamegosztáson alapuló 
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eljárási módoknak a használatát segíti elő, amelyekben a multilaterálisan használható, 

integrált eszközök alkalmazása – lehetőség szerint az érintett egyetértésével – legitimálva van. 

A pártalapítványok vizsgálatának szempontrendszere   

A pártalapítványok nemzetközi tevékenységének a német civil hatalomnak történő 

megfeleléséhez a kutató a következő szempontrendszert alkalmazza: 

(1) A regionális és globális kapcsolatok alakításában történő részvétel, különös tekintettel a 

kollektív együttműködéseken keresztül megvalósuló fejlesztési projektekre: A nemzetközi 

kapcsolatok alakításában kezdeményező, lendületet adó, úttörő, vagy példaként elöljáró 

szerepet játszik a különböző fejlesztési projektek megvalósítása során.   

(2) Alapvető célkijelöléseinek területe és fókusza: Tevékenysége célkijelölései során 

megjelenik a jólétre, a társadalmi egyensúlyra, valamint a stabil demokráciára vonatkozó 

igény, illetve törekszik a német civilizációs standardok (jogállam, stabil demokrácia, szociális 

biztonság, szociális piacgazdaság) nemzetközi átültetésére.     

(3) Megjelenés a nemzetközi intézményekben: A nemzetközi politika civilizálásának 

érdekében részt vesz a különböző a nemzetközi intézmények (mint például a különböző 

nemzetközi szakszervezeti szövetségek) és rezsimek (mint például az ENSZ, a Kereskedelmi 

Világszervezet, a Nemzetközi Valutaalap, a Világ Bank) munkájában is. Ezek munkájának 

kiszélesítésére törekszik, mivel bennük látja a nemzetközi konfliktusok megoldásának kulcsát. 

Támogatja ezeknek az intézményi együttműködéseknek az elmélyítését (Cél: a hatásosság 

növelése), illetve ez együttműködési kapcsolatok kiszélesítését (Cél: a legitimáció növelése). 

Támogatja a global governance struktúrák kialakítását. Fellép a nemzetközi jog 

érvényesüléséért és a nemzetközi normák betartásának érdekében. Célja a nemzetközi 

intézményi együttműködések elmélyítése és tevékenységük hatásosságának növelése. Fontos 

prioritásként kezeli a multilaterális együttműködéseket.      

(4) Átszövődő érdekek és univerzális értékek támogatása: Nemzetközi tevékenysége során 

megjelenik az univerzális értékek (mint például az emberi jogok érvényesülésének 

támogatása) megvalósításának szándéka. Globális szinten támogatja a demokratikus 

folyamatok, a jogállamiság, a „good governance”, a demokratikus-pluralista és részvételi, 

valamint a piacgazdasági, vagyis a gazdaságilag hatékony rendszerek, illetve a fenntartható 

fejlődés megvalósítását. Alapvetően nem zárja ki a más érdekeibe történő beavatkozást. 

Legfontosabb célja a béke és a fejlődés elősegítése.    
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(5) A nemzetközi tevékenysége közben alkalmazott cselekvési minták: Alapvetően nemzetközi 

együttműködésre törekszik, amely során a problémák megoldása érdekében a tárgyalás, a 

kompromisszumkeresés, a közvetítés és az egyeztető eljárás módszereit alkalmazza. 

Tevékenysége során fontos prioritást élvez a partneri kapcsolatok kialakítása. Olyan 

partnereket keres, akik támogatják a nemzetközi politika civilizálása során.  Más 

szervezetekkel normatív szempontok szerint alakítja ki a kapcsolatait, miközben ezekben az 

együttműködésekben olyan értékközösséget lát, amelyek igénylik a szolidaritást. 

Közreműködik a nemzetközi jog érvényesítését szolgáló szervezetekben.   

(6) A nemzetközi működése közben alkalmazott eszközök: Tevékenysége során elsősorban a 

politikai eszközöket (mint például a párbeszédek, a tárgyalások, egyeztetések) részesíti 

előnyben. A „tudásexport” eszközét használja a fogadó országokkal történő kapcsolatuk során 

ahhoz, hogy az általuk közvetített értékek, mint például az emberi jogok, a „good 

governance”, a demokratikus folyamatok, a jogállamiság, a demokratikus-pluralista és a 

piacgazdasági rendszerek teljesüljenek. Tevékenységének fontos részét jelenti az olyan 

konfliktusok megoldásában vagy konfliktusok prevenciójában történő közvetítés, ahol a 

hagyományos diplomácia nem tud hatékonyan megjelenni. 

VIII.1. A német külügyi kultúrpolitikai dokumentumok vizsgálata és elemzése 

VIII.1.1. A Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság Jelentése (1975) 

A Külügyi Kultúrpolitikai Parlamenti Vizsgálóbizottság Jelentése (1975) (továbbiakban: 

Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975) vizsgálata és elemzése a civil hatalom szerep 

szempontrendszere szerint: 

Az (1) alakítási szándék szempontja:  

Az alakítási szándék közvetlenül semmilyen formában nem jelenik meg a dokumentumban.  

A kollektív közös igyekezetek keretében megvalósuló fejlesztéseknek lendületet adó szerep 

azonban azonosítható, amikor „a nemzetközi kulturális társadalmasításhoz (hasonlóan, 

ahogyan azt a világkereskedelem is tette) történő hozzájárulásként értékeli a német külügyi 

kultúrpolitika két alapirányát. A NSZK kultúrállami nemzetközi megjelenését, illetve a 

készségét és képességét a vendéglátó országokat érintő kulturális párbeszédre, amelyeken 

keresztül az NSZK egyben a kulturális érdekek kölcsönösségét is támogatja” (Külügyi 

Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 8).   
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A kezdeményező szerep elsősorban a fejlődő országokkal kialakítandó kapcsolatok esetében 

merül fel. Egyrészt amikor a kollektív közös igyekezeten keresztül megvalósuló fejlesztések 

iránti elkötelezettségként jelenik meg az a megfogalmazott cél, miszerint az ipari államok és a 

pénzügyileg erős fejlődő országok együttműködésének lehetőségét kell keresni a gyenge 

fejlődő országok oktatásának ki-, és felépítésében (Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975:10). 

Másrészt, amikor a fejlődő országokkal történő együttműködés lehetséges mozgástereként 

leginkább a vendéglátó országok társadalmi és gazdasági felépítéséhez történő kulturális 

hozzájárulást nevezi meg (Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 10). Álláspontja szerint a 

külügyi kultúrpolitikának ebben az esetben a partnerek érdekében végzett tervezésre, az 

államilag szervezett teljesítményre, és a még nem megfelelő kölcsönösség helyett az 

egyenjogúságra kell támaszkodnia. 

A (2) nemzeti célkijelölés szempontja: 

A jelentés a külügyi kultúrpolitika egyik céljának a belföldi kulturális párbeszéd támogatását 

jelöli meg. Ezzel a megállapítással azon túl, hogy közvetve elismeri a német társadalom 

multikulturális jellegét, egyben megfogalmazza a belföldön létező kultúrák közötti párbeszéd 

támogatásának igényét is. Ezt pedig értelmezhető a társadalmi egyensúlyra és a stabil 

demokráciára történő törekvés eszközeként.  

A belföldön elért civilizációs állapot nemzetközi szintre történő átvitelének szándéka a 

kulturális érdekek kölcsönösségének támogatásában, a kulturális párbeszéd nemzetközi 

szintre történő emelésében jelenik meg. Tehát a belföldi kulturális párbeszéd külföldi 

megvalósítására törekszik. 

Viszont a jólétre, a társadalmi egyensúlyra és a stabil demokráciára történő hivatkozás 

hiányzik.  

A (3) nemzetközi célkijelölés szempontja: 

A nemzetközi célkijelölés szempontja a dokumentum több aspektusában is megjelenik. A 

jelentés elismeri, hogy a gazdaság nemzetközivé válásához hasonlóan, a kultúra területét is 

egyre inkább jellemzi a politikailag egyre intenzívebb igénnyel fellépő kölcsönös függőség 

(Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 8).  Ebből a megállapításából adódóan pedig úgy véli, 

hogy a külügyi kultúrpolitikát is alapvetően a partnerség elveinek kell vezetnie a különböző 

népekkel kialakított tevékenysége során.  
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A hetvenes évek nemzetközi kapcsolatának „logikája” szerint osztja fel több csoportra (mint 

például: ipari országok, kommunista országok, fejlődő országok, pénzügyileg erős országok) 

a Föld országait, és besorolásuktól függően nevezi meg a lehetséges együttműködések kereteit 

és céljait. Ennek megfelelően az ipari társadalmakkal történő együttműködés kapcsán azokat a 

nemzeti kulturális munkát átszövő közös értékekre emlékeztet (mint, például az autonómia és 

a pluralitás), amelyeket alapvetően elegendőnek tekinti az ipari társadalmak közötti 

párbeszédhez. Megállapítása szerint az ipari társadalmakban a modern kulturális élet olyan 

területei, mint a tudomány, a kutatás, a művészet és az irodalom nemzetközivé válnak és 

szorosan együttműködő szervezetekbe integrálódnak (Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 

9). Ezekkel a folyamatokkal magyarázza azt a körülményt, miszerint az ipari társadalmak 

vonatkozásában a német kulturális élet intézményei nem eszközei a külügyi kultúrpolitikának. 

A kommunista országokkal kötött együttműködések és megállapodások kapcsán a 

kölcsönösség elvét, a csereeljárások kiegyensúlyozását és a kulturális jelenlét arányos 

módszerének szükségességét nevezi meg. A pénzügyileg erős országokkal, mint például a 

Kőolaj-exportáló Országok Szervezetével
162

 történő együttműködés esetében arra emlékeztet, 

miszerint ezen országok pénzügyi ereje egy olyan modern kulturális berendezkedés igényéhez 

vezet, amely a külügyi kultúrpolitika számára szolgáltatási üzletként új feladatokat teremt 

(Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 10). 

A multilaterális együttműködéseknél méltatja az ENSZ keretein belül létrejött kulturális 

szervezetek óriási jelentőségét az államok egymás közötti kapcsolatában. E szervezetek 

hatásosságát abban a működési jellegükben azonosítja, miszerint „a fogadó országok a 

multilaterális kulturális befektetéseket könnyebben elfogadják, mint a hasonló egyoldalú 

nemzeti kezdeményezéseket. Ez a lehetőség pedig „segít a világ kulturális politika 

nemzetközi szervezetei stílusát összehasonlítható fogalmakkal, módszerekkel és értékekkel, 

és egy közös nyelvvel kialakítani (Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 10).    

Az előzőekkel ellentétben a nemzetközi célkijelölés szempontjából viszont nem azonosítható 

be a nemzetközi társadalom szervezeti formáinak, szabályainak és eljárási módjainak 

megváltoztatására irányuló igény. Hiányzik az univerzális értékek kibontakoztatását célzó 

nyílt szándék. Nem fogalmazódik meg a nemzetközi rezsimek létrehozására, az ENSZ 

szerepének szélesítésére, a szuverenitás átadására, illetve a nemzetközi normák 

hangsúlyozásának igénye sem.  
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Utóbbi pedig részben azzal a korszakot alapvetően meghatározó blokklogika 

következményével magyarázható, amely az ENSZ-ben is sokkal inkább a konfrontáció egyik 

pódiumát és nem egy nemzetek feletti intézmény kialakításának lehetőségét látja.  

Az (4) átszövődő érdekek és univerzális értékek szempontjai: 

A külügyi kultúrpolitika során megvalósuló kulturális cserék és találkozások folyamatát bár a 

világcivilizáció kialakulásának irányába tartónak tekinti, azonban mégis kétsége van afelől, 

hogy ez „a politikailag intézményesíthető világegységhez vezetne” (Külügyi Kultúrpolitikai 

Jelentés 1975: 8). Ezt a helyzetértékelést alátámasztja a hetvenes évek nemzetközi politikai 

viszonyait is alapvetően meghatározó antagonisztikus szembenállás.    

A jelentésben az „emberi jogok”, a „jogállam” kifejezések egyszer sem fordulnak elő. A 

„pluralizmus” (elsősorban, mint sokoldalúság) is csak a közvetítőszervezetek és a kulturális 

munka esetében értelmezhető, tehát koránt sem a demokrácia leírásaként. Az ipari államokkal 

történő együttműködések kapcsán elismeri az azok kulturális rendszereit is meghatározó 

olyan értékek, mint az autonómia, a pluralizmus és a tolerancia létezését. Ugyanakkor arra is 

felhívja a figyelmet, miszerint ezeknek az értékeknek a szembenállása miatt az ipari 

társadalmak közreműködése a nemzetközi kultúrában többször jelent problémát, mint 

megoldást. Ezzel magyarázza annak az okát, hogy Európa számára a kialakuló 

világcivilizáció egy szinten tartása nem problémamentes. Mindebből következően 

egyértelműen felismerhető a civilizációs folyamat világviszonylatban történő értékelése, 

illetve annak igénye (célja), hogy a világcivilizációt azonos szintre emelje.  

A gazdaságilag hatékony rendszerek felépítésének igénye a fejlődő országokkal szemben 

kialakítandó kapcsolatban ismerhető fel, amikor azok társadalmi és gazdasági felépítéséhez 

történő kulturális hozzájárulást tekinti a modern külügyi kultúrpolitika legfontosabb 

feladatának.        

Viszont nem jelenik meg nemzeti érdekként az univerzális értékek hangsúlyozása, a 

demokratikus folyamatok, a jogállamiság, a demokratikus-pluralista és részvételi, valamint a 

piacgazdasági rendszerek támogatásának külpolitikai célkijelölése. Mindez alapvetően nem a 

külpolitikai igény hiányából, hanem sokkal inkább a korszakot jellemző hidegháborús 

logikából fakad. (Például az univerzális értékek, mint például az emberi jogok 

érvényesülésének kijelölése csak konfliktusfaktorként jelentkezhet a két tömb országai közötti 

párbeszédben.) 
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A (5) speciális külpolitikai cselekvési minták szempontja: 

A nemzetközi együttműködések támogatásának szándéka több esetben is felismerhető. 

Először abban a szándékban, miszerint a külügyi kultúrpolitika az oktatástámogatás és a 

tudományok területén elkötelezett a nemzetközi együttműködésre. Másodszor, amikor a 

multilaterális kooperációk támogatása mellett érvel és a multilaterális kulturális intézmények 

egyes fogadó országokban történő könnyebb elfogadását hangsúlyozza, szemben a hasonló 

nemzeti intézményekkel. Harmadszor, amikor a multilaterális intézmények tevékenységével 

kapcsolatban annak a jelentőségét is kiemeli, ahogyan az általuk képviselt fogalmak, 

módszerek és értékek a nemzetközi szervezeti stílust és a világ kultúrpolitika közös nyelvét 

kifejlesztik. Ezáltal jól láthatóan a nemzetközi kapcsolatok civilizálásához járulnak hozzá. 

Negyedszer, amikor az ipari államok és a tőkeerős fejlődő országok együttműködésének 

kialakítását veti fel a gazdaságilag gyenge fejlődő országok oktatásának felépítésében 

(Külügyi Kultúrpolitikai Jelentés 1975: 10).    

Ugyanakkor nem jelenik meg a szuverenitás átadására vonatkozó igény megfogalmazása, 

vagy az erőszak alapvető elutasítása sem. Továbbá, annak a felvetése sem található meg, 

miszerint partnerekre van szükség a nemzetközi politika civilizálása során. A civil hatalom 

speciális külpolitikai kultúrájaként megjelenő politikai problémák megoldását jelentő 

tárgyalásokra, kompromisszumkeresésekre, a közvetítői tevékenységekre és egyeztető 

tárgyalásokra vonatkozó szándékot szintén nem említi a dokumentum. Ahogy a nemzetközi 

együttműködések szolidaritás alapú értékközössége sem jelenik meg, illetve a nemzetközi 

normák védelmében alkalmazandó szankcionálás támogatása is hiányzik.  

A (6) civil hatalom külpolitikai eszközei szempont:  

Ebben az összefüggésben egy elem sem fedezhető fel a jelentésben. Így például hiányzik az 

erőszak alkalmazásával szembeni szkeptikus megítélés, vagy a politikai eszközök 

alkalmazásának elsődlegessége a feltételek vagy szankciók kijelölése kapcsán. Ahogy az 

ENSZ BT határozatainak legitimációs erejére történő hivatkozás sem jelenik meg a 

nemzetközi kapcsolatokban törvényszegően fellépőkkel szemben.  
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VIII.1.2. „Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000”     

A „Külügyi Kultúrpolitika – Koncepció 2000” (továbbiakban: Koncepció 2000) vizsgálata és 

elemzése a civil hatalom szerep szempontrendszere szerint: 

Az (1) alakítási szándék szempontja:  

Az alakítási szándék több esetben is azonosítható a dokumentumban. Egyrészt amikor 

megállapítása szerint kész eleget tenni annak a nemzetközi elvárásnak, miszerint „vállaljon 

alakító szerepet a nemzetközi kapcsolatokban” (Koncepció 2000: 3). Másrészt a globalizáció 

folyamatának „értelmes és emberséges” alakítási szándékában is felismerhető ez a szempont 

(Koncepció 2000: 4). Ezáltal pedig meghatározza azt a minőséget és tartalmat, amelynek 

kialakításában szerepet, illetve felelősséget kíván vállalni. Ennek során a külügyi 

kultúrpolitika feladatát a kulturális identitások és a kulturális sokszínűség erősítése mellett, az 

életterületeket egyoldalú gazdasági szempontoknak történő alárendelés elutasításában és az 

embereknek szóló helyes iránymutatásban fogalmazza meg. Értelmezésében a 

globalizációnak egy negatív, anyagi természetű hatást tulajdonít, ami az egyén mindennapi 

életében kimondatlanul is értékválságot eredményez, ezért „az embernek segítségre van 

szüksége a valódi értékek közötti tájékozódásban” (Koncepció 2000: 4). Tehát itt jól láthatóan 

kezdeményező szerepet vállal a globalizáció alakításában.  

A partneri igyekezeten keresztül megvalósuló fejlesztéseknek a fontosságát hangsúlyozza, 

amelyek során a külügyi kultúrpolitika szorosan együttműködik más politikákkal, mint 

például a fejlesztés- és külgazdaság politikával. Vagyis a fejlesztési együttműködésekben 

egyszerre lendületet adó, illetve kezdeményező szerepet is játszik. 

A (2) nemzeti célkijelölés szempontja:   

A Külügyi Kultúrpolitika Parlamenti Vizsgálóbizottság Jelentéséhez (1975) hasonlóan 

továbbra is támogatja a belföldi kulturális párbeszédet. Ezáltal a külügyi kultúrpolitika 

belföldi dimenziója a német multikulturális társadalom felé fordul és a sokszínű német 

társadalommal keresi a párbeszéd lehetőségét. Mindezt úgy teszi, hogy közben figyelembe 

veszi a partnerországok elképzeléseit, elvárásait és koncepcióit, vagyis utóbbiak által jelöli ki 

mozgásterének bizonyos határait. Ezzel pedig hozzájárul a németországi társadalmi egyensúly 

fenntartásához.  

Álláspontja szerint „a külügyi kultúrpolitika a németországi kultúrát az európai kultúra 

részeként közvetíti” (Koncepció 2000: 1). Ebben a megfogalmazásban felismerhető a 
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kulturálisan elért (belföldi) német civilizációs állapot európai szintre történő emelésének 

törekvése, ami azon túl, hogy legitimálja az NSZK részéről elért kulturális állapotot 

(kultúrállam), azt egyúttal az európai kultúrába is integrálja.  

A nemzetközi szintre emelendő konkrét eredmények tekintetében a külügyi kultúrpolitika 

feladatát „a gondolkodásának, a kulturális és képzési rendszereinek széles bázison történő 

nemzetköziesedésének elérésében” jelöli ki (Koncepció 2000: 5). Utóbbiak között a 

legfontosabb komponenst mindenképpen a „gondolkodás” jelenti, hiszen ez meghatározza azt 

az észjárást, ami szerint az ember a szűkebb környezetét, illetve a világot szemléli és 

cselekedeteit ennek megfelelően alakítja.    

Ezzel szemben nem tartalmazza a jólétre, a társadalmi egyensúlyra és a stabil demokráciára 

történő hivatkozást. 

A (3) nemzetközi célkijelölés szempontja: 

A nemzetközi rendszer civilizálásának szándéka több esetben is felismerhető. Egyrészt 

amikor saját megvallása szerint a világra történő nyitottságért és kozmopolitizmusért lép fel 

(Koncepció 2000: 1). Tehát felfogása szerint a külügyi kultúrpolitikában egy világpolgári 

szemléletre van szükség az államok és a népek közötti megértéshez történő hozzájáruláshoz.  

Másrészt, amikor hangsúlyozza Németország kultúrnemzetként történő megjelenítésének 

fontosságát az államok nemzetközi közösségének párbeszédében (Koncepció 2000: 1). A 

kialakított német kultúrnemzet szerep nemzetközi szinten történő képviselete értelmezhető 

olyan mintaadási szándékként is, amely a nemzetközi kapcsolatok „kulturált jellegének” 

(vagyis civilizálásának) megteremtésére törekszik.  

Harmadrészt a külügyi kultúrpolitika feladatát „az államok és emberek közötti megértés 

szolgálatában, a világra történő nyitottság és világlátottság megteremtésében, a hitelesség és a 

megbízhatóság, illetve a politikai és gazdaság együttműködéshez szükséges hálózatok hosszú 

távú felépítésében látja” (Koncepció 2000: 1-2). Jól láthatóan az emberek közötti bizalom 

felépítésében fontos szerepet játszó emberi tulajdonságokat tekinti a nemzetközi rendszer 

jövőbeli civilizálásához szükséges tényezőknek is.  

Negyedrészt a nemzetközi politika civilizálásának további lehetséges formájaként jelenik meg 

a politikai és kulturális határokon átnyúló párbeszédfórumok és globális hálózatok felépítése, 

illetve a működésükben történő részvétel (Koncepció 2000: 4). A dokumentum szerint 
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ezekben az egyéni érdekek megvalósítása útján lehet hozzájárulni a közös problémák 

megoldásához. Tehát ezzel a közös nemzetközi együttműködéseket megvalósító 

intézményeket és a kollektív eljárási módok megvalósítását támogatja. Ez egyben feltételezi a 

szuverenitás részleges átadását is, hiszen a közös problémák megoldása során az állam 

lemond az önálló cselekvés lehetőségéről.  

Az univerzális értékek melletti kiállás a külügyi kultúrpolitika elsődleges céljaként és 

alapvonásaként jelenik meg, amikor megfogalmazása szerint „a külügyi kultúrpolitika a 

német külpolitika integráns részeként támogatja a külpolitika céljait és érdekeit, mint például 

a béke biztosítását, a konfliktusok megelőzését, az emberi jogok megvalósítását és a partneri 

együttműködést” (Koncepció 2000: 1).  

A közös európai megoldáskeresés hangsúlyozása megjelenik „a bürokratikus és nemzeti jogi 

gátaknak (mint például a vízumok kiadása, a képzettségi teljesítmények és oklevelek 

elismerése), a külügyi kultúrpolitika céljainak (nemzetközi mobilitás) megvalósításában 

játszott korlátozó szerepének feloldási szándékában” (Koncepció 2000: 5). A megoldás 

megtalálását ekkor is az európai intézményekben látja, vagyis a közös jogalkotásban és az 

európai szintű szabályozásban bízik. Utóbbi javaslatával pedig (közvetve) a szuverenitás 

bizonyos fokú átadásának szükségességét ismeri el. 

Az (4) átszövődő érdekek és univerzális értékek szempontja: 

Az univerzális értékek a nemzeti érdek részeként jelennek meg, amikor a „demokratikus 

fejlődési folyamatok és az emberi jogok megvalósításának szükségességére” szólít fel 

(Koncepció 2000: 3). Tehát ekkor egyértelműen kiáll az emberi jogok betartása mellett. 

A dokumentum megfogalmazza a gazdasági, társadalmi és környezeti kiegyenlítődés célját is, 

amikor az általa követett értékek között hangsúlyozza „a fenntartható növekedés támogatását, 

illetve a közreműködést a tudományos-technológiai haladásban, valamint a szegénység elleni 

küzdelmet és a természetes erőforrások védelmét is” (Koncepció 2000: 1).  

A külügyi kultúrpolitika aktivitásának megerősítését célozza meg a közép-, kelet-, és dél-

európai szomszédos országokban, az Európán kívüli újonnan iparosodó országokban és 

növekedési régiókban, valamint a demokrácia és az emberi jogok megvalósítása útján lévő 

országokban is. Tehát ezekben a régiókban is hozzá akar járulni az egymás közötti civilizált 

módon történő eljárás feltételeinek megteremtéséhez. 
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A (5) speciális külpolitikai cselekvési minta szempontja:  

A nemzetközi együttműködésre történő törekvés alapvetően meghatározza a külügyi 

kultúrpolitika irányvonalait. Ez pedig több aspektusban is megjelenik a dokumentumban. 

Egyrészt, amikor felhívja a figyelmet „a stabilizálás és a konfliktusmegoldások párbeszéd 

útján történő megoldásának növekvő szükségletére” (Koncepció 2000: 3). Tehát ebben az 

esetben elsősorban a politikai eszközöknek (mint például a legszélesebb értelemben vett 

tárgyalásoknak) kíván teret adni. Másrészt megjelenik az oktatás és tudomány, a nemzetközi 

kulturális párbeszéd, a művészeti-, kulturális-, és személyek cseréje, illetve a médiák 

használata és fejlesztése területein is. Harmadrészt, fontos hangsúllyal jelenik meg a kutatás, a 

technológia, a szakmai képzés, a fiatalok cseréje és a sport vonatkozásában is.  

Ezzel szemben, közvetlenül nem jelenik meg a dokumentumban a nemzetközi szervezetek 

hatásos működése érdekében történő szuverenitás átadás. Viszont közvetve következtetni 

lehet erre a szándékra, amikor a bürokratikus és nemzeti jogi gátak lebontásának megoldását 

az európai intézményekben látja. Ez az eredmény működésének logikájából fakadóan 

közvetve magában hordozza a közös jogalkotás során létrejövő szuverenitás-átadás 

lehetőségét.   

A koncepció ugyanakkor szó szerint nem tér ki a politikai problémák tárgyalás, 

kompromisszumok, közvetítés vagy egyeztető eljárásokon keresztüli megoldására. Továbbá 

nem jelenik meg az erőszak alapvető elutasításának megfogalmazása, illetve az 

együttműködési kapcsolatokat jellemző szolidaritás megemlítése sem.    

A (6) civil hatalom külpolitikai eszközeivel azonosított szempontok: 

Általánosan véve kijelenthető, hogy ez a szempont nem jelenik meg a koncepcióban. Így az 

nem tér ki az erőszak alkalmazásával szembeni szkeptikus álláspontra. Továbbá a közös 

biztonsági intézkedések kapcsán nem jelenik meg az ENSZ BT mindenkori határozatának 

legitimáló erejére történő hivatkozás sem. Hiányzik a multilaterális együttműködésekben 

használható, munkamegosztáson alapuló, integrált eszközök alkalmazásának hangsúlyozása 

is. Mindez pedig alapvetően azzal magyarázható, miszerint ekkor a külügyi kultúr- és 

oktatáspolitikai koncepciónak még nem része a nemzetközi biztonságpolitika területéhez 

tartozó konfliktus megelőzés vagy a rendezés módszereinek hangsúlyozása.   
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VIII.1.3. „Globalizációt alakítani – partnerségeket kiépíteni – felelősséget megosztani. A 

szövetségi kormány koncepciója.” (2012)  

„A globalizációt alakítani – partnerségeket kiépíteni – felelősséget megosztani. A szövetségi 

kormány koncepciója” (2012) (továbbiakban: Szövetségi Kormány Koncepciója 2012) 

vizsgálata és elemzése a civil hatalom szerep szempontrendszere szerint: 

Az (1) alakítási szándék szempontja:  

Az alakítási szándék a koncepció fő mondanivalójaként két átfogó területen jelenik meg: A 

multipoláris világ, illetve a globalizáció vonatkozásában. Németország ennek a céljának a 

megvalósítása során a konstruktív közös munkát és az együttműködést is támogatja, tehát 

egyszerre lép fel kezdeményező és együttműködő szerepben.  

A koncepció tehát új alakító hatalmak (egykori fejlődő-, vagy újonnan iparosodó országok) 

befolyásának a növekedésére hívja fel a figyelmet és egyben elismeri alakító potenciáljukat is 

a kölcsönös függőség jellemezte világban. Álláspontja szerint utóbbiak megváltozott 

nemzetközi helyzetét alapvetően gazdasági növekedésük teremti meg és így válnak azok a 

globális kérdések, illetve a nemzetközi kapcsolatok alakítóivá. Tehát maguk is rendelkeznek 

már a multipoláris világ alakításához szükséges képességgel és szándékkal.  

Ugyanakkor az alakítási szándék a nemzetközi kutatási és tudományos politikával 

összefüggésben is megjelenik. Ebben az esetben szintén a globális kihívások közös 

megoldásának érdekében akar a régi, tradicionális partnerek (mint például a NATO, EU, G-8) 

mellett az új alakító hatalmakkal is együttműködni. Az új és a régi partnerekkel történő közös 

kooperáció legfontosabb indokaként, annak az alakítási mozgástérnek és alakítási 

eszközöknek a kiszélesítését nevezi meg, amelyen keresztül a közös globális alakítási erő 

megőrizhető és kibővíthető. Vagyis ezzel a közös partneri igyekezeten keresztül megvalósuló 

alakítási szándék mellett is elkötelezi magát.  

A (2) nemzeti célkijelölés szempontja: 

A béke és a biztonság mellett megfogalmazza a jólétre vonatkozó igényét, illetve azt a 

szándékát, miszerint a globális értékek párbeszédébe be kívánja hozni saját demokratikus 

rendszerét és szociális piacgazdaságát (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 6-7). Tehát a 

belföldön elért eredményeket egyértelműen nemzetközi szintre kívánja emelni, ezáltal pedig 

meg szeretne másokat győzni az értékeiről és érdekeiről: „Németországként és az Európai 
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Unió tagjaként az értékeinket, az érdekeinket és a pozícióinkat akarjuk hirdetni” (Szövetségi 

Kormány Koncepciója 2012: 9).    

A partnerországokban kialakuló reformfolyamatok támogatásaként hangsúlyozza azt a 

szándékot, miszerint a német és európai sikereket és megoldásokat rendelkezésre kívánja 

bocsátani a modern jogrendszerek felépítéséhez. Tehát ebben az esetben a német alaptörvényt, 

mint sikeres mintát kínálja átvételre.       

Nemzetközi szinten hirdeti a szociális piacgazdaság gazdasági és politikai elveit. Az új alakító 

hatalmakkal pedig meg kívánja osztani tapasztalatait és modelljeit a munka és a 

szociálpolitikai fenntartható gazdasági fejlődésről. A fenntarthatósági politika területén 

megszerzett német tapasztalatokat a kétoldalú és az EU külkapcsolatain keresztül is az új 

alakító hatalmakkal történő párbeszéd során kívánja bemutatni. 

A „Green Economy” kérdését az ENSZ és a G-20-ak keretei között kívánja „tematizálni” 

(Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 53). Tehát, a soft power már korábban bemutatott 

működésének megfelelően a tárgyalások napirendjét (Nye, 1990) akarja meghatározni.    

A (3) nemzetközi célkijelölés szempontja: 

Az univerzális értékek kibontakoztatásának szándéka a szabadság és az emberi jogok 

támogatásában azonosítható. Az új alakító hatalmak vonatkozásában pedig megfogalmazza 

azt a célt, miszerint globális párbeszédet akar velük folytatni az emberi jogok általános 

érvényének és oszthatatlanságának alapgondolatáról, valamint hogy azok világméretű 

megvalósítását támogatja.   

Az erős kétoldalú kapcsolatok mellett hangsúlyozza a „hatásos multilateralizmus” igényét is, 

mint alapvető célkijelöléseinek egyikét (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 11). 

Megfogalmazza továbbá a globalizáció alakításának értékorientált igényét, amely során az 

univerzális értékekért történő fellépést, valamint a férfiak és nők közötti egyenjogúságot 

hangsúlyozza.  

A koncepció elismeri a világ interdependens jellegét és ebből adódóan is megfogalmazza 

együttműködésének szándékát a nemzetközi rezsimek létrehozására vonatkozóan. Utóbbi 

tekintetében annak a szabályokon alapuló, multilaterális, illetve globálisan kialakított politikai 

rend megteremtésének fontosságát hangsúlyozza, amelyet a legitimen és hatásosan működő 

intézmények jellemeznek. A nemzetközi stabilitás megteremtésében központi jelentőségűnek 
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tekinti a nemzetközi szerződéses rendszer és viselkedési kódex univerzálissá tételét 

(Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 24). 

Kifejezi abbéli szándékát, miszerint az ENSZ-ben,
163

 az EBESZ-ben és más szervezetekben is 

fellép a béke biztosításáért, a globális fenyegetések elhárításáért, a demokrácia és az emberi 

jogok támogatásáért, valamint az együttműködő biztonságért. Alapvetően kiáll a hatásos 

nemzetközi intézmények kialakításáért.   

Támogatja egy szabályokon alapuló, multilaterális globális tervezési politika kialakítását 

(olyan területeken, mint például a béke és biztonság; az emberi jogok és a jogállamiság; 

gazdaság és pénzügyek; erőforrások, élelmezés és energia; munka, szociális és egészség; 

fejlődés és fenntarthatóság) (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 8). Mindezt azzal 

indokolja, miszerint az a kül- és biztonságpolitika, valamint a diplomácia egyik központi 

területévé vált. 

A regionális biztonsági együttműködéseket (mint például a missziók) az ENSZ és az EU 

intézményi keretei között akarja megvalósítani. Továbbá, politikailag és pénzügyileg is 

támogatni kívánja a humanitárius segítség nemzetközi rendszereit (mint például az ENSZ 

szervezetén belül működő Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala
164

 szervezetét).    

A nemzetközi kereskedelem tekintetében a Világ Kereskedelmi Szervezet (továbbiakban: 

WTO) szabályozását tekinti olyan alapnak, amely lehetőséget teremt a világban megvalósuló 

növekedés és jólét, valamint a fogyasztóvédelem kialakítására.   

A nemzetközi politika civilizálásának irányába mutat az a kezdeményezése, miszerint a 

nemzetközi rezsimek vonatkozásában a Világbank és az Nemzetközi Valutaalap 

működésének átalakításáért lép fel a szavazati reform megvalósításának támogatásával. Ezzel 

is hozzájárulva az új alakító hatalmak nagyobb súlyához és növekvő felelősségéhez ezekben 

az intézményekben, hogy az megfeleljen azok politikai és gazdasági jelentőségének. Vagyis 

ezzel elősegíti az intézményi együttműködési kapcsolatok szélesítését (Cél: a legitimáció 

javítása). A jövőbeli globális rend kialakítása kapcsán annak a feltételét hangsúlyozza, 

miszerint egy hangon kell beszélni, közösen kell cselekedni és közben Európa „karizmájára és 

                                                           
163

 Németország 2019. január 1 és 2020. december 31 között az ENSZ BT nem állandó tagja, illetve 2019. április 

hónapban az ENSZ BT elnöki szerepét is betölti. Programjában olyan ügyek szerepelnek, mint például a 

„szabályokon alapuló rend” vagy a „multilateralizmus megerősítése”, illetve a „krízismenedzsment”. 

Süddeutsche Zeitung (2019. április 1.) „Was Deutschland in Sicherheitsrat vor hat.” (Forrás: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/aussenminister-maas-deutschland-vorsitz-un-sicherheitsrat-1.4392287, 

Letöltés időpontja: 2019. augusztus 10.)    
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vonzerejére kell alapozni” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 11). Valamint, amikor a 

nemzetközi béke, biztonság és szabadság hosszú távú megteremtésének lehetőségét a 

szabadság, illetve a nemzetközi jog és az emberi jogok figyelembevételével tekinti 

megvalósíthatónak (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 21). Az emberi jogi kérdéseket 

pedig a biztonságpolitika középpontjába helyezi. 

Az (4) átszövődő érdekek és univerzális értékek szempont: 

A szabadság, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság, valamint a teherbíró kétoldalú 

kapcsolatok és a hatásos multilateralizmus jelentik azokat az alapokat, amelyekből céljait 

levezeti (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 6). Tehát, külügyi kultúrpolitikájának 

értékei között megtalálhatóak az univerzális értékek, és külpolitikai célkijelöléseit is a 

demokrácia, a fejlődés, az emberi jogok, az egyenjogúság és a nők és férfiak közötti egyenlő 

esélyek mentén határozza meg. Megfogalmazott célja szerint az új alakító hatalmakkal együtt 

kíván törekedni a jogállam alapvető értékeinek, illetve az emberi jogok figyelembevételére és 

érvényesítésére. Ezért a jogállami gondolkodás és viselkedés hatásos megvalósítását, valamint 

az emberi jogokat és demokratikus törvénykezést is támogatni kívánja az új alakító hatalmak 

országaiban. 

A „good governance” igénye az új alakító hatalmak vonatkozásában jelenik meg, mint olyan 

cél, amelynek megvalósulását a szövetségi kormány „(…) az emberi jogok biztosítása és 

védelme, valamint a jogállamiság mellett támogat” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 

53).    

A jogállamot a társadalmi béke, a személyes szabadság, biztonság és gazdasági siker 

garanciájának tekinti. Elismeri az emberi jogok általános érvényességét és egyúttal fellép az 

emberi jog fogalmának kulturális relativizálása ellen (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 

27). Folyamatos párbeszéddel támogatja a partnerországok reformfolyamatait, legyen szó 

társadalmi, vagy kormányzati reformerőkről.  

Elismeri az ENSZ nemzetközi intézményi egyedülállóságát, amelyet a világot átfogó 

tagságának univerzális politikai legitimációjával azonosít. Arra emlékeztet, miszerint az 

NSZK az ENSZ BT-ben 2011-ben és 2012-ben betöltött nem állandó tagságával is kifejezi 

felelősségét a világbéke és a nemzetközi biztonság megőrzéséért. Továbbá határozottan kiáll 

az ENSZ BT-nek abbéli szerepe mellett, miszerint továbbra is „a nemzetközi békés rend 
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központi szerve maradjon, illetve tenni akar az ENSZ BT súlyponti szerepének jövőbeli 

megőrzéséért is” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 12).   

A koncepció szerint Németország közreműködik „a fenntartható individuális, társadalmi és 

gazdasági fejlődésért az új alakító hatalmak országaiban” (Szövetségi Kormány Koncepciója 

2012: 19). (Utóbbi megvalósításának céljából támogatja az akadémiai képzést, a képzési 

együttműködéseket és nemzetközi tudományos hálózatok kialakítását.) A képzést és a kutatást 

a fenntartható fejlődésbe történő átmenet fontos kulcsának tekinti.  

A fenntarthatóság megőrzésének célja megjelenik a nemzetközi nyersanyag- és 

energiafogyasztás tekintetében is. A „fenntarthatóság ügyét nemzeti és nemzetközi politikája 

cselekvési elvének tekinti” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 49). A fenntartható 

fejlődés olyan módon történő alakítására törekszik, amely során „a jelen generáció 

szükségletei gazdasági, szociális és ökológiai alapokon teljesüljenek anélkül, hogy az a jövő 

generációját fenyegetné” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 50). Mindezek alapján 

szükségesnek tekinti egy globális klíma megállapodás megkötését.      

Az ENSZ különböző szervezetein (mint például az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 

Világszervezet,
165

 a Világélelmezési Bizottság
166

 belül fel kíván lépni az élelmezéshez való 

emberi jogért („Right to Food”), valamint az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 

fenntartható termelésének világszintű szabályozásáért (Szövetségi Kormány Koncepciója 

2012: 42). Az alapvető munkaszabályok világszerte történő megvalósításáért támogatja az 

ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete
167

 által lefektetett munkanormákat, valamint a 

Nemzetközi Munkakonferencia
168

 által elfogadott megállapodásokat. Fellép a globális 

szociális és egészségügyi standardok javításáért és a globális egészségügyi kockázatok 

hatásos legyőzéséért. Továbbá az ENSZ keretein belül kíván részt venni a környezeti és 

fenntarthatósági ügyek intenzív koordinálásában és együttműködésében.     

A bilaterális gazdasági kapcsolatai során az OECD standardok megvalósítására törekszik a 

nemzeti vállalkozások külföldi kereskedelme támogatásának kialakításában, illetve a 

szociális, környezeti és emberi jogi standardokat és mindezek mellett az OECD alapelveket is 

hirdeti a multinacionális vállalkozások esetében (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 36).  

                                                           
165
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166

 Committee on World Food Security, CFS  
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Tehát a civilizációs folyamat világviszonylatban történő áttöréséhez az OECD országok 

között már kialakult eljárás feltételeit akarja ezzel megteremteni. 

A (5) speciális külpolitikai cselekvési minták szempontja:  

Nemzetközi együttműködése során olyan partnerekkel törekszik együttműködésre, akik 

maguk is központi jelentőséget tulajdonítanak a regionális folyamatoknak, a nemzetközi 

kormányzásnak és/vagy a globális tervezési politika (global governance)
169

 megteremtésének 

(Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 5).  

A nemzetközi együttműködésre történő törekvés a biztonságpolitika területén is megjelenik, 

amikor a hagyományosnak tekinthető partnerein (mint például az EBESZ, az ENSZ, az EU és 

a NATO) túl, támogatja a különböző regionális biztonsági szervezeteket, illetve a fórumok 

(mint például a Dél-amerikai Nemzetek Uniója
170

 Latin-Amerikában, vagy az ASEAN 

Regionális Fóruma, illetve az EBEÉ Bizalom és Biztonságalakító Intézkedések 

konferenciájának fejlesztése) működését is. Tehát jól láthatóan a nemzeti cselekvéssel 

szemben (a biztonságpolitika területén is) a nemzetközi együttműködésekre törekszik.  

A global governance kibővítését, a G-csúcsokon (G7; G8; G20) résztvevő államok számának 

növelését az új alakító hatalmakkal akarja megoldani. Ilyen módon is be kívánja azokat vonni 

azokba a nemzetközi együttműködési kapcsolatokba és intézményekbe, ahol tárgyalások és 

egyeztető eljárások során igyekeznek megoldani a politikai problémákat.      

A partnerek bevonásának szándéka megjelenik a nemzetközi politika civilizálásában is. 

Egyrészt, amikor a biztonságpolitikai együttműködések fejlesztését és elmélyítését a távolabbi 

régiók (mint például az Afrikai Unió vagy az Arab Liga) országaira vonatkozólag is 

szükségesnek látja. Másrészt, amikor a világméretű biztonság és stabilitás megteremtését 

támogatja. Harmadrészt, amikor az EU és a NATO, illetve az új alakító hatalmak bevonásával 

kíván sok területen egy „teherbíró és fenntartható biztonság és válságmegoldó architektúrát 

felépíteni” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 23).  
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 Global governance („globális tervezési politika”): A fogalom alatt a globalizáció feltételei közötti nemzetközi 

együttműködés minden mechanizmusának és formájának együttjátszását érti, amelyek szükségesek a globális 

problémák megoldásához. A fogalom a nemzetállamokon és azok összefogása mellett magába foglalja a 

társadalmi szereplőket is, mint döntő címzettjeit és (külső) szereplőit a politikai cselekvésnek (mint például a 

vállalkozások, az NGO-k, a polgári mozgalmak, stb.)”  (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 62). 

Ugyanakkor a global governance fogalma Volker Rittberger munkáiban a „világkormányzás világállam” nélkül 

kontextusban jelenik meg. (Lásd a disszertáció IV.1.2. Alfejezetét).   
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Alapvetően az ENSZ Chartában rögzített békés konfliktusmegoldás mellett száll síkra, 

ugyanakkor ezzel párhuzamosan támogatja a Nemzetközi Büntető Bíróság megerősítését is 

azokkal a súlyos bűncselekményekkel szemben, amelyek a nemzetközi közösség egészét 

érintik (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 22). Vagyis a nemzetközi normák 

megsértését kész közösen szankcionálni, illetve a nemzetközi jog ilyen jellegű 

intézkedéseiben részt venni.  

A szolidaritásra történő törekvésre csak közvetve lehet következtetni, például amikor a 

„globális élelmezési biztonság” érdekében folytatandó párbeszéd kezdeményezéséért történő 

fellépését hangsúlyozza” (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 42). 

A (6) civil hatalom külpolitikai eszközei szempont:   

Németország kül- és biztonságpolitikájának beágyazottságát az ENSZ, az EBESZ, a NATO és 

az EU intézményeiben olyan zsinórmértéknek tartja, amely alapvetően meghatározza 

nemzetközi cselekvésének kiszámíthatóságát (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 8).  

A konfliktusok megoldásában az előbb említett szervezetekkel együttműködve kíván 

közreműködni. Ennek során az alaptörvény és a nemzetközi jog által kialakult feltételek 

szükségesek a német fegyveres erők minden bevetéséhez (Szövetségi Kormány Koncepciója 

2012: 22). Utóbbi állásfoglalás pontosan alátámasztja azt a feltételt, miszerint a civil hatalom 

nem pacifista.   

Támogatja továbbá a globális non-proliferációs rendszer és a hagyományos fegyverkezés 

ellenőrzésének megerősítését, ezzel is hozzájárulva a világ biztonságához és stabilitásához, 

tehát civilizálódásának megteremtéséhez. 

A jó biztonságpolitikát abban azonosítja, miszerint az képes az erőszakos konfliktusok 

kiéleződését preventív megoldásokkal megelőzni, vagyis alapvetően elsőbbséget ad a 

tárgyalásos úton történő rendezés lehetőségének. Elismeri az új alakító hatalmak fontos 

közreműködését a krízis megelőzés, a konfliktus megoldás és a béke konszolidáció területén, 

ezért azokat fontos együttműködési partnernek tekinti az EU és a NATO közös biztonsági és 

védelmi politikájának keretei között megvalósuló béke és stabilizálási missziókban.   

Fellép az ENSZ 1325-ös biztonsági határozatának („Asszonyok, Béke, Biztonság”) és az azt 

követő határozatainak megvalósítása mellett (Szövetségi Kormány Koncepciója 2012: 22). 

Tehát jól láthatóan az ENSZ BT mindenkori határozatát tekinti legitimációs eszköznek.  
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VIII.2. A német pártalapítványok tevékenységének vizsgálata és elemzése 

VIII.2.1. A német pártalapítványok civil hatalmi szerepe (Esettanulmány)  

A pártalapítványok nemzetközi és regionális szinten megjelenő alakítási szándéka során 

alapvetően együttműködésre és partnerségre törekednek. A világot átölelő képviseleti 

irodahálózatukon keresztül két lényeges módon vesznek részt a nemzetközi kapcsolatok 

alakításában. 

Egyrészt, kapcsolataik kialakítása során elsősorban a saját ideológiai hátterüknek megfelelő 

értékeket és társadalompolitikai elképzeléseket ismertetik meg azokkal a helyi 

civiltársadalomhoz tartozó partnereikkel (személyek, egyesületek, stb.), akik azokhoz közel 

állnak [Dirk Kunze (FNS) interjú; Frank Spengler (KAS) interjú]. Tehát egy társadalom 

értékeinek kialakítását a saját értékrendszereiken (mint például a keresztény, a keresztény 

szociális, a liberális, a szociáldemokrata) keresztül közelítik meg. „Különbözőképpen 

képzeljük el, hogy egy társadalomnak milyen módon kellene működnie, de a demokratikus 

alapértékekben egyetértünk” [Dirk Kunze (FNS) interjú]. Tehát amíg a HSS a „keresztény-

szociális értékalapokon” [Reinhard Meier-Walser (HSS) interjú], a ”KAS a 

„kereszténydemokrata filozófián” [Frank Spengler (KAS) interjú], a FES a „szociáldemokrata 

alapértékeken” [Jochen Steinhilber (FES) interjú], addig a FNS a „liberális értékrendszer” 

[Dirk Kunze (FNS) interjú] alapjain képzeli el egy társadalom ideális kialakítását. Majd 

ezeknek az értékeknek a megvalósítását támogatják, melyet minden interjúpartner megerősít. 

Tehát az együttműködésüknek van egy ideológiai, értékrendszerbeli feltétele is, miközben 

„soha nem egyedül lépünk fel, hanem mindig csak egy helyi partnerrel történő 

együttműködésben” [Frank Spengler (KAS), interjú; Dirk Kunze (FNS) interjú]. Ugyanakkor 

adott régióban vagy országban történő közös megjelenésük egyben „a német plurális 

demokrácia” [Frank Spengler (KAS) interjú], illetve „a német véleménypluralizmus” [Jochen 

Steinhilber (FES) interjú] visszatükröződését is jelenti. Viszont ebben az aspektusban egyúttal 

„versenyben” is vannak egymással, hiszen egymás konkurenciáiként jelennek meg a helyi 

társadalmakban. Ugyanakkor a civil társadalmakban kialakuló kapcsolataik szélességét és 

mélységét jelzi, hogy az „ENSZ vagy a hivatalos külügyi szolgálat hasonlóval nem 

rendelkezik” [Jochen Steinhilber (FES) interjú]. Az ideológiai meghatározottság megjelenik 

továbbá a különböző nemzetközi szervezetekkel (mint például a különböző szakszervezetek, 

pártszövetségek, stb.) történő együttműködésekben is. Míg Frank Spengler (KAS) „a 

keresztény elkötelezettségű szakszervezeteket, az Európai Néppártot, illetve a 

Kereszténydemokrata Internacionálét”, addig Jochen Steinhilber (FES) „a szociáldemokrata 
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pártokat, NGO-kat és szakszervezeteket”, Dirk Kunze (FNS) pedig a „Liberális 

Internacionálét” említi.   

Másrészt, nemzetközi szinten nem politikai alapon is kialakítanak partneri kapcsolatokat. 

Elsősorban olyan fejlesztési szervezetekkel, mint például az ENSZ vagy az EU. Jochen 

Steinhilber (FES) hangsúlyozza, hogy „a FES több nemzetközi intézményben is akkreditálva 

van. Így például részt vesz az ENSZ klímaváltozást érintő (UNFCCC), továbbá a 

Világkereskedelmi Szervezet (WTO) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

munkájában is” [Jochen Steinhilber (FES) interjú]. Az ENSZ szervezeteivel történő 

együttműködést Frank Spengler (KAS) is megerősíti, példaként az ENSZ Klíma-változási 

Konferenciájának (COP 2020) előkészítését említi. Ő további olyan regionális kapcsolatokat 

is felsorol, amelyek során például Latin-Amerikában Jogászegyesületekkel vagy az 

Alkotmánybírók Egyesületével működnek együtt, illetve azt is hangsúlyozza, hogy „a KAS 

kontinentális irodái közül egy, csak a jogállamiság ügyével foglalkozik” [Frank Spengler 

(KAS) interjú]. A nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés tekintetében Jochen 

Steinhilber (FES) elismeri, hogy „a pártalapítványok elkötelezettsége a multilateralizmus 

irányában általában nagyobb, mint más szervezeteké, aminek az alapvető oka, hogy relatíve 

sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek ezekre a szervezetekre. (…) Mi támogatjuk a nemzetközi 

szervezeteket, ezen keresztül pedig a hivatalos multilateralizmust” [Jochen Steinhilber (FES) 

interjú]. Ennek hátterében alapvetően két meggondolás azonosítható. Egyrészt a nemzetközi 

szervezetek külföldi fejlesztési projektjeiben történő részvétel egyben hozzájárulhat a saját 

céljaik megvalósításához is (Cél: legitimáció növelése). Másrészt a különböző projektekben 

történő részvétel során még pénzügyi támogatásban (Cél: a hatásosság fokozása) is 

részesülnek. Dirk Kunze (FNS) ezzel kapcsolatban két példát említ. „Az EU esetében szó van 

olyan projektről, amely Ázsiában valósul meg, illetve egy másikra éppen most pályázunk, ami 

Palesztina jogállami folyamatát támogatja” [Dirk Kunze (FNS)].  

Nemzetközi tevékenységük során létezik közöttük egy konszenzus, amelyet a német politikai-

gazdasági rendszer működésének sikeressége okán mindannyian elfogadnak és közösen 

képviselnek. „Ezek pedig a demokratikus alapelvek, értve ez alatt a demokratikus társadalmi 

rendet, amely a jogállamiságon alapszik” (Dirk Kunze [FNS) interjú]. Tehát ez tekinthető 

annak a közös nevezőnek, amelyet minden pártalapítvány képvisel külföldön. Alapvetően 

ebben az aspektusban fedezhető fel a belföldön elért civilizációs standardok nemzetközi 

szintre történő átültetésének szándéka. „Egymással együttműködve is fellépnek nemzetközi 

szinten” [Dirk Kunze (FNS) interjú]. „Egy állam alkotmányos folyamatának végigkísérése 
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jelenti azt a példát, amikor a pártalapítványok együtt dolgoznak” [Jochen Steinhilber (FES) 

interjú]. Az univerzális értékek (mint például az emberi jogok megvalósításának támogatása) 

minden pártalapítvány esetében megjelenik. Ez is indokolja azt a körülményt, miszerint „az 

ENSZ jelentős székhelyein (New York, Genf, Bécs), illetve az EU egyik központjának 

számító Brüsszelben is mind jelen vannak” [Jochen Steinhilber (FES), interjú]. Így például 

részt vesznek az ENSZ jogállamiság megteremtését célzó projektjeiben (mint például a FNS 

Palesztina esetében), vagy az EU emberi jogi, illetve környezetet érintő projektjeiben.  

Az interjúalanyok a pártalapítványok nemzetközi hatékonyságának feltételeként 

hangsúlyozzák azt, amit az irodai hálózati struktúra kiépítése jelent [Frank Spengler (KAS); 

Dirk Kunze (FNS) interjú]. Ezek fontos szerepet játszanak nemzetközi tevékenységük során, 

hiszen például ezeken keresztül szervezik a különböző módon (mint például az 

ösztöndíjprogramok, a konferenciák vagy különböző programok szervezése, stb.) 

kialakítandó, „hosszú távú, bizalmas személyes kapcsolatokat, amelyek a legfontosabb 

tényezőt jelentik”, (…) „az a legnagyobb előnyünk, hogy egy nagy hálózattal rendelkezünk” 

[Frank Spengler (KAS) interjú].  

A nemzetközi kapcsolatok alakítási szándéka során fontos eszközként jelentkezik think tank 

tevékenységük is, mely során képesek a hálózati struktúrából érkező fontos információk 

szakértői megvitatására és kielemzésére, majd különböző stratégiák felállítására, és a politikai 

tanácsadás elvégzésére. Reinhard Meier-Walser (HSS) a müncheni központú pártalapítvány 

három olyan belső think tank szervezetét („Institut für Internationale Zusammenarbeit“, 

„Institut für Europäischen und Transatlantischen Dialog“ és az „Akademie für Politik und 

Zeitgeschehen“) nevezi meg, amely az alapítvány nemzetközi kapcsolatainak alakításával 

foglalkozik [Reinhard Meier-Walser (HSS) interjú]. Az alapítványok egyedinek tekinthető 

sajátos eszközöket is alkalmaznak, mint például a „„track tool” (utánkövetés) „amelyet 

például a hagyományos értelemben vett diplomácia nem tesz”, (…) vagy a „suite” 

(alkalmazkodó) találkozók szervezése, amelyek során mindenki kifejtheti álláspontját” 

[Jochen Steinhilber (FES) interjú]. Tehát ez a nemzetközi problémák megoldásához szükséges 

közvetítői tevékenységet jelenti, amely „során platformként működünk és a vélemények 

cseréjének folyamatát kísérjük végig” [Dirk Kunze (FNS) interjú]. 

Minden pártalapítvány esetében megjelenik a béke megteremtésének és a konfliktusok 

kezelésnek a hangsúlya. „Külföldi tevékenységünk legfontosabb célja a béke és a fejlődés” 

[Reinhard Meier-Walser (HSS) interjú]. Vagy konkrét példa említésével:  „A békepolitikai 
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vagy konfliktuspolitikai területeken az elmúlt években sokat tettünk Irán és néhány dolgot 

Észak-Korea esetében is” [Jochen Steinhilber (FES) interjú].  Amikor a pártalapítványok 

megjelennek egyes országokban és részt vesznek különböző fejlesztési projektekben, akkor 

„civil, demokratikus és jogállami eszközöket, valamint gazdaság-, fejlesztés- és 

oktatáspolitikai intézkedéseket javasolnak a „segítség az önsegélyezéshez” megvalósítása 

érdekében” [Reinhard Meier-Walser (HSS) interjú]. Utóbbi példájaként a HSS afrikai 

migrációs projektjei említhetők, amelyeknek alapvető célja az Európába irányuló migrációs 

nyomás csökkentése. Ennek érdekében Afrikába viszik a segítséget, amely során fontos 

prioritást élvez a jobb életkörülmények és a képzés megteremtése, a higiéniás körülmények 

javítása, a minimális gazdasági teljesítmény és a biztos energiaellátás megteremtése [Reinhard 

Meier-Walser (HSS) interjú].  

A pártalapítványok nemzetközi tevékenysége során fontos szerepet játszik a politikai 

tanácsadás, a politikai képzés, tehát az úgynevezett „tudás export” megvalósítása. „Korábban 

nagyon sok „capacity building” (képesség fejlesztés) képzést tartottunk, ma már nem 

csinálunk ilyent. Sokkal inkább politikai tanácsadást végzünk” [Jochen Steinhilber (FES) 

interjú]. További fontos külpolitikai eszköznek tekinthető „a meggyőzésre történő törekvés is, 

aminek természetesen minden esetben fontos feltétele a másik oldalról meglévő 

fogadókészség megléte (…), utóbbi esetre említhető példaként Kína, „aki az elmúlt 

évtizedekben gazdasági területen sok mindent átvesz Németországtól” [Frank Spengler 

(KAS), interjú]. Tevékenységük eredményességét meghatározza, hogy „mi helyi 

multiplikátorként tekintünk magunkra. Ez azt jelenti, hogy odafigyelünk a helyi adottságokra 

és közben helyi partnerekkel dolgozunk, miközben a helyi tudást használjuk” [Frank Spengler 

(KAS) interjú]. Az alapítványok szolgáltatási körébe tartozó politikai képzés, politikai 

párbeszéd és hálózati munka „egyben azokat a gyakorlati eszközöket is megjelenítik, 

amelyeket munkájuk során alkalmaznak. Így például a politikai képzés keretében szerveződő 

felkészítői tréningeken fontos szempontként jelenik meg a jobb kommunikációs képességek 

fejlesztése” [Dirk Kunze (FNS), interjú].  

Az esettanulmányban bemutatottak alapján megállapítható, hogy a pártalapítványok 

nemzetközi tevékenysége megfelel a kutató civil hatalom szempontrendszerének, így azok 

alapvetően támogatják a német civil hatalom nemzetközi megjelenését. 
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IX. KONKLÚZIÓ – ÖSSZEGZÉS 

A három külügyi kultúrpolitikai dokumentum minden esetben hűen visszatükrözi az adott 

időszakok nemzetközi kapcsolatainak jellegéből (bipoláris, multipoláris) adódó külügyi 

kultúrpolitikai lehetőségeket és mozgástereket. Mindezek alapján jól láthatóan a civil hatalom 

szerep a hetvenes évektől a kétezer-tízes évekig egy folyamatos, egyre jobban erősödő 

kibontakozásban mutatkozik meg. Tehát a német civil hatalommá válás folyamata 

egyértelműen a bipoláris rendszer felbomlása után gyorsul fel, és ettől kezdve jól 

megfigyelhető Németország folyamatos, szignifikáns azonosulása a civil hatalmi szereppel.  

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok vizsgálata alapján Kirste és Maull civil hatalom 

szerepkoncepciója fontos mérföldkőként értelmezhető a német külpolitikai kultúra civil 

hatalmi jellegének megerősödésében. Bátran ki lehet jelenteni, hogy a kormányzó német 

politikai elit számára a civil hatalmi szerep tudományos megfogalmazása fontos 

kiindulópontként szolgál a német külügyi kultúrpolitika és nem utolsó sorban Németország 

nemzetközi civil hatalom identitásának kialakításánál. Az utolsó külügyi kultúrpolitikai 

koncepció egyben a civil hatalom szerep huszonegyedik századi „programjaként” is 

értelmezhető, hiszen kivétel nélkül minden elemében megfelel a civil hatalom 

szempontrendszerének. A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok a civil hatalom szerepnek 

történő megfelelésének összefoglalóját a 7. számú táblázat tartalmazza.  
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7. számú táblázat: A külügyi kultúrpolitikai dokumentumokban a civil hatalom szerep 

tükrében  

Szempont / Külügyi 

kultúrpolitikai dokumentum 

„Külügyi 

Kultúrpolitikai Jelentés 

1975” 

„Koncepció 

2000” 

„Szövetségi 

Kormány 

Koncepciója 

2012” 

(1) Alakítási szándék részben megfelel megfelel megfelel 

(2) Nemzeti célkijelölés részben megfelel 
részben 

megfelel 
megfelel 

(3) Nemzetközi 

célkijelölés 
részben megfelel megfelel megfelel 

(4) Átszövődő érdekek és 

univerzális értékek 
részben megfelel megfelel megfelel 

(5) Speciális külpolitikai 

cselekvési minták 
részben megfelel 

részben 

megfelel 
megfelel 

(6) A civil hatalom 

külpolitikai eszközei 
nem felel meg nem felel meg megfelel 

Saját szerkesztés 

A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok tulajdonképpen a pártalapítványok általános 

iránymutatásaiként is értelmezhetők abban a tekintetben, hogy a német civil hatalom 

nemzetközi megjelenítése során milyen alapelveket, célokat és irányokat jelölnek ki 

számukra. Ennek megvalósítási módja azonban már a pártalapítványok autonóm döntése, 

amely során jól láthatóan puha eszközöket használnak.  

A pártalapítványok nemzetközi tevékenységében megjelennek azok a soft power tényezők is, 

amelyeken keresztül hozzájárulnak saját pozitív önképük, illetve a német civil hatalom kép 

nemzetközi fenntartásához, fejlesztéséhez és terjesztéséhez. Tehát a pártalapítványok 

nemzetközi puha szerepe sokkal összetettebb és átfogóbb, mint az első pillantásra tűnik. 

Nemzetközi tevékenységük során, háromféle módon állítanak elő soft powert: alanyként, 

hatásként és eszközként. Az 1. számú ábra a pártalapítványok soft power karakter-modelljét 

mutatja be.  
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1. számú ábra: A német pártalapítványok soft power karakter-modellje 

 

 

 

 

 

 

Saját szerkesztés 

A pártalapítványok soft power karakter-modelljének összetevői: 

(1) „Soft power alanyként”: Két, egymással szorosan összefüggő jellemző fedezhető fel 

tevékenységük során. A soft power forrás azokat a működési területeket jelenti, ahol 

nemzetközi tevékenységüket végzik. A soft power profil azt mutatja meg, ahogyan 

tevékenységüket végzik. 

a) A pártalapítványok soft power forrásai: (1) A különböző EU szintű problémák 

megoldásában történő közreműködés. (2) Más államok demokratikus, jogállami, 

piacgazdasági átalakítási törekvéseinek támogatása. (3) A különböző nemzetközi 

intézmények, rezsimek munkájának támogatása a globális problémák és 

kihívások megoldásában. (4) Az azonos értékeket képviselő szervezetekkel 

történő kapcsolatok kiépítése és ápolása. (5) Nemzetközi politikai napirendek 

(mint például Európa jövője, fenntartható fejlődés, feminizmus, gender, stb.) 

meghatározása és támogatása. (6) Olyan területeken (mint például a konfliktus 

megelőzés) történő közreműködés, ahova a hagyományos diplomácia nem ér el. 

(7) Hosszú távú, személyes bizalmi kapcsolatok (mint például az ösztöndíj 

programok) kialakítása. (8) Civil társadalmi kapcsolatok kiépítése. (9) 

Nemzetközi irodahálózat működtetése. 10. Think tank tevékenység. 

b) A pártalapítványok soft power profilja: A Public Diplomacy területén működő 

pártalapítványok nemzetközi tevékenysége, illetve a külügyi kultúrpolitika 

megvalósítása értelemszerűen több átfedést is mutathat egymással. Ami a 

pártalapítványokat különleges szereplővé teszi a Public Diplomacy, illetve a 

külügyi kultúrpolitika keretén belül az négy, egymással szorosan összefüggő soft 

 

A NÉMET PÁRTALAPÍTVÁNYOK SOFT POWERE 
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(Hol?) 
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(Hogyan?) 



135 
 

 power szempontban ragadható meg. (1) Puha értékorientáció: A jogállamiság, a 

demokratikus folyamatok, az emberi jogok érvényesítésének, a szociális 

piacgazdaság, a fenntartható fejlődés, stb. támogatása. (2) Puha viselkedési 

kultúra: A partneri viszony kialakítása, a kölcsönösségre és az együttműködésre 

történő törekvés. (3) Puha módszerek alkalmazása: A napirendállítás (agenda 

setting), a napirend alakítás (agenda building), a politikai tanácsadás, valamint a 

párbeszéd széles formáinak (egyeztetése, tárgyalások, stb.) kialakítása. (4) A 

külügyi kultúrpolitika puha eszközének szerepe: A külügyi kultúrpolitika nem 

állami közvetítőszervezeteként vesznek részt a külügyi kultúrpolitika 

végrehajtásában. 

A pártalapítványok Public Diplomacy és a külügyi kultúrpolitika területén megjelenő soft 

power profiljukat a 2. számú ábra illusztrálja. 

2.számú ábra: A pártalapítványok soft power profilja a Public Diplomacy területén 
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(2) „Soft power hatásként”: A nemzetközileg sikeres tevékenységük által maguk is soft 

powerré válnak. Mindez azt jelenti, hogy intézményi modelljük működése olyan saját 

vonzerővel rendelkezik a nemzetközi kapcsolatokban, amely másokat ennek a 

mintának az átvételére késztet.  

(3) „Soft power eszközként”: Hozzájárulnak a német soft power, tehát a német civil 

hatalom szerep nemzetközi megjelenítéséhez. Tevékenységük során olyan értékeket 

(mint például a demokrácia, a jogállam és az emberi jogok érvényesítése, a 

fenntartható fejlődés, stb.) támogatnak, valamint olyan puha eljárási módokat (mint 

például az egyeztetési eljárások, a konfliktus megelőzés, a párbeszédek kialakítása, a 

békés megoldások keresése, szolidaritás, stb.) alkalmaznak, amelyek megfelelnek a 

civil hatalom szerepnek. Mindemellett multiplikátorhatással is rendelkeznek a német 

civil hatalom nemzetközi megjelenítésében. 

IX.1. A kutatói kérdések vizsgálata 

(Kérdés 1.) A külügyi kultúrpolitikai dokumentumokban megjelenő súlypontok 

(alapelvek, célok, irányok) megfelelnek-e a német civil hatalom szerepnek? 

A megvizsgált három külügyi kultúrpolitikai dokumentumban megjelenő súlypontok eltérő 

mértékben felelnek meg a civil hatalom szerepnek. Tehát, amíg „Külügyi Kultúrpolitikai 

Jelentés 1975” kevésbé, addig a „Koncepció 2000” már több szempontból, míg a „Szövetségi 

Kormány Koncepciója 2012” már a legnagyobb mértékben megfelel a civil hatalom 

szerepnek. Tehát külügyi kultúrpolitikai dokumentumok súlypontjai alapján a mai 

Németország nemzetközi identitása áll legközelebb a civil hatalom szerephez.  

(Kérdés 2.) Vannak-e súlyponteltolódások (alapelvek, célok, irányok) a külügyi 

kultúrpolitikai dokumentumokban, és ha igen, akkor azok támogatják, vagy gyengítik a 

német civil hatalom szerepet?  

A három külügyi kultúrpolitikai dokumentumban egyértelműen megfigyelhetőek a 

súlyponteltolódások. A „Koncepció 2000” legjelentősebb súlyponteltolódásainak a külügyi 

kultúrpolitikának az oktatáspolitika súlyával történő növelése, a közvetítőszervezeteknek a 

külügyi kultúrpolitikában betöltött fontos szerepének az elismerése, és a fenntartható fejlődés 

megjelenése jelenti. Mindezek ellenére nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a német 

civil hatalmi szerepet bármely dokumentum tartalma gyengítené. Ennek oka alapvetően azzal 

magyarázható, hogy a külügyi kultúrpolitikai dokumentumok alapvetően más és más 

nemzetközi környezetben szolgálják a német civil hatalmi szerepet. Ugyanakkor az 
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egyértelműen megállapítható, hogy a „Szövetségi Kormány Koncepciója 2012” támogatja a 

legnagyobb mértékben azt. Ennek legfontosabb súlypontjai többek között a nemzetközi 

politika nyílt civilizálási szándéka, az egyértelmű alakítási szándék (mint például a 

multipoláris világ vagy a globalizáció esetében), a belföldön elért civilizációs állapot (mint 

például a jogállam, a szociális piacgazdaság, az emberi jogok érvényesülése) nemzetközi 

szintre történő átvitelének szándéka, a nemzetközi stabilitás fontosságának hangsúlyozása, az 

ENSZ BT. szerepének megerősítése, a nemzetközi rezsimek támogatása.   

(Kérdés 3.) Felismerhetők-e a külügyi kultúrpolitikai dokumentumokban olyan 

súlypontok (alapelvek, célok, irányok), amelyek folyamatosan jelen vannak mindhárom 

dokumentumban? 

Természetesen felismerhetőek olyan súlypontok, amelyek mindhárom külügyi kultúrpolitikai 

dokumentumban jelen vannak. Ezek közé tartozik többek között a pozitív Németország kép 

nemzetközi szinten történő kialakítása, partnerek és barátok megnyerése Németország 

számára, a kulturális párbeszédek kezdeményezése, a fejlesztéspolitikai és oktatási programok 

támogatása, a nemzetközi együttműködésekben a partnerség elvének hangsúlyozása, a 

kulturális, tudományos és oktatási csereeljárások támogatása, a nemzetközi és a multilaterális 

együttműködések ösztönzése.    

(Kérdés 4.): A vizsgált pártalapítványok nemzetközi tevékenységének súlypontjai 

(alapelvek, célok, irányok) megfelelnek-e a német civil hatalom szerepnek? 

Alapvetően megfelelnek, hiszen a civil hatalom célkijelölései és nemzetközi tevékenységének 

sajátosságai mind megfigyelhetőek a pártalapítványok esetében is. Így például az emberi 

jogok érvényesülésének, demokratikus folyamatoknak, a jogállamiságnak, a demokratikus-

pluralista és a gazdaságilag hatékony rendszereknek a támogatása. A béketeremtés, a 

konfliktus megelőzés, a nemzetközi együttműködéshez és a nemzetközi rezsimek munkájához 

történő hozzájárulás. A közös partneri együttműködésekre történő törekvésnek és a német 

civilizációs állapot (jogállam, pluralizmus, szociális piacgazdaság) nemzetközi szintre történő 

helyezésének célja, amellyel egyben hozzá is járulhatnak a nemzetközi politikai rendszer 

civilizálásához.  

(Kérdés 5.): Vannak-e súlyponteltolódások (alapelvek, célok, irányok) a vizsgált 

pártalapítványok nemzetközi tevékenységében, és ha igen, akkor azok támogatják, vagy 

gyengítik a német civil hatalom szerepet?  
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A pártalapítványok nemzetközi tevékenységében általánosan véve nincsenek lényeges 

súlyponteltolódások, mivel ezen a téren konszenzus van közöttük. Elfogadják az emberi 

jogoknak, a demokratikus alapértékeknek és a béke teljesülésének fontosságát. Az általuk 

alkalmazott tevékenységi formák (mint például a párbeszédek kialakítása, különböző cserék, 

fejlesztési együttműködések, stb.) és érdeklődési területeik (civil társadalom, demokratikus 

folyamatok támogatása, konfliktus megoldás, stb.) is nagyon hasonlóak. A 

súlyponteltolódások elsősorban az eltérő ideológiai (mint például kereszténydemokrata, 

keresztény-szociális, liberális, szociáldemokrata) értékelköteleződés miatti 

társadalomszemléletben fedezhetők fel. Tehát minden pártalapítvány elsősorban a saját maga 

által követett ideológia értékeit követi, és bizonyos esetekben ennek megfelelően alakítja ki 

kapcsolatait. Ez azonban alapvetően nincs hatással a civil hatalom szerep teljesülésére, mivel 

a demokratikus alapértékek teljesülésének elsődlegességében egyetértenek. 

(Kérdés 6.): Felismerhetőek-e a pártalapítványok nemzetközi tevékenységében olyan 

súlypontok (alapelvek, célok, irányok), amelyek minden vizsgált pártalapítvány esetében 

jelen vannak? 

Természetesen felismerhetőek. Ilyennek tekinthetők többek között a jogállamiság, a 

demokratikus elvek és folyamatok, az emberi jogok és a szociális piacgazdaság 

megvalósításának nemzetközi támogatása. A különböző fejlesztési együttműködések során a 

tudástranszfer (például az oktatás és a képzés területén) megvalósítása. A hosszú távú, 

személyes partneri kapcsolatokon alapuló hálózatok kialakítása. A béke megteremtéséhez 

történő hozzájárulás. A multilaterális együttműködések támogatása, a nemzetközi rezsimek 

(mint például az ENSZ és szervei) munkájához történő hozzájárulás. A partneri és 

együttműködési kapcsolatok támogatása.   

IX.2. A kutatói hipotézisek vizsgálata 

Hipotézis (1): A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok súlypontjai (alapelvek célok, 

irányok) támogatják a német civil hatalom szerep érvényesülését. 

A hipotézis részben nyer igazolást.  

A három vizsgált külügyi kultúrpolitikai dokumentum közül a „Külügyi Kultúrpolitika 

Jelentésben 1975” megjelenő súlypontok támogatják a legkevésbé a civil hatalom szerep 

érvényesülését. Ezzel szemben a „Koncepció 2000” súlypontjai között már több szempontból 
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is felfedezhető a civil hatalom szerep érvényesülése. Míg a „Szövetségi Kormány 

Koncepciója 2012” egyben a civil hatalom szerep „programjaként” is értelmezhető. 

Hipotézis (2): A külügyi kultúrpolitikai dokumentumok más-más hangsúlyokon 

keresztül támogatják a német civil hatalom szerepet. 

Ezt a hipotézist igazolja a kutatás eredménye.  

Fontos azonban látni két fontos körülményt. Egyrészt, a külügyi kultúrpolitikai 

dokumentumok tartalmát nagyban meghatározzák a különböző időszakok nemzetközi 

politikai viszonyai között kialakuló politikai folyamatok adta lehetőségek és mozgásterek. 

Mindezek következtében a mindenkori civil hatalom szerep is más-más hangsúlyokat kap. 

Másrészt, a német civil hatalom szerep tudományos lefektetése (Kirsta – Maull, 1996), 

mindem bizonnyal hatással van a később megjelenő (2000, 2012) külügyi kultúrpolitikai 

dokumentumok súlypontkijelöléseire. Ezáltal pedig a német civil hatalom szereppel történő 

megfeleltethetőségre.  

Hipotézis (3): A pártalapítványok nemzetközi tevékenysége támogatja a német civil 

hatalom megvalósulását.   

Ez a hipotézis is igazoltnak tekinthető. 

A pártalapítványok nemzetközi tevékenységük során két fontos szempontból is teljesítik a 

német civil hatalom szerep megvalósulását. Egyrészt, a civil hatalom szereppel azonosítható 

értékeket követik és ezek megvalósításáért lépnek fel nemzetközi szinten. Másrészt, a civil 

hatalom szerep cselekvési mintái is felismerhetők nemzetközi tevékenységük során. Tehát 

működésük által hozzájárulnak a nemzetköz politikai rendszer civilizálásához.     

Hipotézis (4): A pártalapítványok nemzetközi tevékenységük során ideológiai 

beállítottságuk szerint, eltérően, de támogatják a német civil hatalom szerep 

megvalósulását. 

Ez a hipotézis is igazolódik. 

Megállapítható, hogy a pártalapítványok eltérő ideológia (kereszténydemokrata, keresztény 

szociális, liberális, szociáldemokrata) elkötelezettségük ellenére is támogatják a civil hatalom 

szerepet. Ez azzal magyarázható, miszerint az általuk követett súlypontok (alapelvek, célok, 
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irányok) és magatartási minták nagyon hasonlóak, így a különbségeik ellenére, a nemzetközi 

tevékenységük során közösen képesek fellépni a civil hatalom szerep támogatása mellett.   

IX.3. A kutatás hasznossága 

A kutatás eredményei alapvetően a hard power hiányában lévő kis és közepes államok 

részére igyekszik feltárni azokat a további soft power opciókat, amelyek segítségével a 

külpolitika (külügyi kultúrpolitika) területén és a Public Diplomacy (pártalapítványok) 

segítségével sikeresen érvényt szerezhetnek hosszú távú politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális érdekeik és céljaik teljesülésének. 

A kutatás részletesen feltárja és bemutatja a vizsgálat tárgyát képező német civil hatalom 

eszközrendszerek (külügyi kultúrpolitikai dokumentumok és pártalapítványok) elméleti és 

gyakorlati működésének azon sajátosságait, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a német 

érdekek puha érvényesítéséhez. A kutatás a vizsgált külügyi kultúrpolitikai dokumentumok és 

a pártalapítványok tekintetében fontos hangsúlyt fektet a két eszközrendszer összefüggéseire, 

egymás kölcsönös támogatásának bemutatására.       

A kutatás eredményeinek felhasználása több szempontból is hasznos gyakorlati segítségül 

szolgálhat a magyar külpolitika számára. Egyrészt, amikor feltárja azokat a lehetőségeket, 

irányokat és módszereket, amelyek az állami érdekérvényesítés meglévő eszközei mellett 

további lehetőséget teremthetnek a magyar nemzeti érdekek puha érvényesítésében. Másrészt, 

a német minta alapján létrehozott magyar pártalapítványok számára is hasznos információkkal 

szolgálhat a Public Diplomacy területén megvalósuló új stratégiák kialakítása során. Így 

összességében igyekszik hozzájárulni a magyar külpolitika irányvonalainak szélesítéséhez, 

esetlegesen elősegítve ezzel a hasznos adaptáció lehetőségét is.    

A német külügyi kultúrpolitikai dokumentumok tartalmi elemzése által igyekszik feltárni 

azokat a puha érdekérvényesítési stratégiákat, amelyek fontos információul szolgálhatnak a 

hasonló hazai elképzelések kialakításakor. A pártalapítványok nemzetközi politikai 

tevékenységének (Public Diplomacy) olyan sikeres modelljét kívánja bemutatni, amely 

adaptálható mintául szolgálhat a magyar nem kormányzati szereplők soft powerének 

erősítésében is.  

A jövőbeli kutatási irányok kijelölése szempontjából relevánsnak tekinthető a további 

sajátos német civil hatalmi eszközrendszerek (mint például az állami külügyi kultúrpolitikai 

közvetítő szervezetek) nemzetközi tevékenységének tanulmányozása. Majd az állami és a 
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nem állami eszközrendszerek vizsgálati eredményeinek összehasonlítása. Továbbá a kutatás 

kiterjeszthető más nemzetek sajátos soft power eszközeinek kutatásaira is, ezzel inspirációt 

adva új nemzeti soft power vizsgálati területek megnyitására. 

 

 

A kézirat lezárásának időpontja: 2020. január 16.  
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4. MELLÉKLET 

Interjúkérdések 

A kvalitatív kutatás mélyinterjújának alapkérdései:
171

  

(Interjúkérdés 1.) Wie nimmt die Stiftung an der Gestaltung der internationalen 

Beziehungen teil?  (Im regionalen oder/und im internationalen Umfeld.) (Milyen módon 

vesz részt az alapítvány a regionális és globális nemzetközi kapcsolatok alakításában?)  

(Interjúkérdés 2.) Was für eine Rolle spielt die Stiftung um in zukünftigen 

Entwicklungen durch kollektive oder partnerschaftliche Anstrengungen? (Milyen 

szerepet tölt be az alapítvány a kollektív igyekezeten keresztül megvalósuló fejlesztésekben?)  

(Interjúkérdés 3.) Welche Zielsetzungen sind am wichtigsten für die Stiftung, die sie 

befolgen sollte? (Mely célokat tekinti a legfontosabbnak az alapítvány, amelyeket követnie 

kell?)  

(Interjúkérdés 4.) Gibt es solche Ziele der Stiftung, die sie schon in Deutschland 

verwirklicht hat und die sie auf internationaler Ebene auch verwirklichen möchte? 

Wenn ja, welche sind die? (Van-e olyan célja az alapítványnak, amit Németországban már 

megvalósított és nemzetközi szinten is szeretné ennek megvalósulását? Ha igen, melyek ezek?)  

(Interjúkérdés 5.) Nimmt die Stiftung in der Arbeit einer internationalen Institution teil? 

Wenn ja, in welchem? Und in welchem Themenbereichen? (Részt vesz-e az alapítvány 

valamilyen nemzetközi intézmény közös munkájában? Ha igen, melyekben? Milyen 

témákban?)  

(Interjúkérdés 6.) Gibt es universale Werte, die auch von der Stiftung geteilt werden? 

Wenn ja, welche sind die?  (Vannak-e olyan univerzális értékek, amelyeket az alapítvány is 

oszt? Ha igen, melyek ezek?)  

(Interjúkérdés 7.) Auf welche Art strebt die Stiftung danach,  ihre Zielsetzungen zu 

verwirklichen? (Milyen módon igyekszik céljai elérésére nemzetközi szinten?)  

(Interjúkérdés 8.) Was für Mittel besitzen Prioritäten in der internationalen Arbeit der 

Stiftung? (Milyen eszközök alkalmazásának van prioritása külföldi működése közben?)  

                                                           
171

 A kutatás során elkészített félig strukturált mélyinterjúk sajátossága, hogy az előre megtervezett 

interjúkérdések az interjúalany válaszainak függvényében kiegészülhetnek további úgynevezett „köztes 

kérdésekkel” (Zwischenfragen). Utóbbi lehetőséggel a kutató több alkalommal is él a kutatási interjúk során.  
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5. MELLÉKLET 

Interjú a Friedrich Ebert Alapítvánnyal 

 

Interjúalany: Jochen Steinhilber, a vezetője. (Interjú: 2020. január 10.) 

(Frage 1.) Wie nimmt die Stiftung an der Gestaltung der internationalen Beziehungen 

teil? (Im regionalen oder/und im internationalen Umfeld)  

Wir haben hundert Büros in alle Welt auf allen Kontinenten, und in diesen Büros arbeiten wir 

in Prinzip zu ganz unterschiedlichen Fragen. Alles geleitet von den Werten von Freiheit, 

Gleichheit und Solidarität,  das sind die sozialdemokratischen Werte. Wir arbeiten in erster 

Linie zusammen mit sozialdemokratischen Parteien, mit NGOs, und vor allem auch mit 

Gewerkschaften. Gewerkschaften sind eines unser starken Standteil.  

Die politischen Stiftungen Deutschlands sind ein Teil der auswärtigen Politik, aber sie sind 

unabhängig. Das heißt, das einzige was wir nicht dürfen, ist grundsätzliche Ansätze der 

deutschen Politik im Ausland zu kontokarieren. Aber das heißt zum Beispiel nicht, das andere 

politische Stiftung nicht eine andere Position vertreten können gegenüber der Position, die im 

Auswärtigen Amt oder bei uns von dem Außenminister vertreten wird. Das ist durchaus 

möglich insofern, das sie sind unabhängig.  

Und vielleicht in einem Blick auf Zivilmacht. Die Idee der politischen Stiftungen 

wiederspiegelt den Meinungspluralismus in Deutschland, weil jede wichtige Strömung eine 

politische Stiftung hat. Und diesen Meinungspluralismus wird auch dann im Ausland 

vertreten. Das heißt für uns auch, dass die Stiftungen sind meistens mit anderen politischen 

Stiftungen an die wichtigen Standorten fast immer dabei. Ich werde auch gefragt, ob „ihr 

arbeitet oft zusammen?“.  Aber wir arbeiten im Prinzip gar nicht viel zusammen. Nicht weil 

wir uns nicht mögen, sondern weil es so überhaupt nicht die Idee ist. Wenn wir alle immer das 

gleiche machen würden, dann könnte man relativ schnell auf die Idee kommen, so zu sagen, 

vielleicht braucht Deutschland nur eine „Deutschlandstiftung“. Und das sind nicht die sechs 

verschiedenen politischen Stiftungen. Wir arbeiten eben mit unterschiedlichen Partnern, zu 

unterschiedlicher Fragenstellung.  

Also, die Grundlage unserer Arbeit sind im Ausland erstmals die Büros, die wir haben. Und in 

diesen Büros arbeiten wir je nachdem, wie die Lage vor Ort ist, zu unterschiedlichen Themen. 

Meistens bei uns sind die sozialpolitischen Themen, friedenspolitische Themen, also in erster 
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Linie Sicherheit und Konfliktprävention, Umweltfragen, natürlich Klimapolitik, 

Wirtschaftspolitik und Menschenrechte.  

(Frage 2.) Was für eine Rolle spielt die Stiftung, um die zukünftigen Entwicklungen 

durch kollektive oder partnerschaftliche Bemühungen gestalten zu können?   

Erstmals ist es ganz unterschiedlich von Kontinent zu Kontinent, und zweitens, man muss es 

auch unterschiedlich in den Ebenen sehen.  Einerseits, wir haben eine Vertretung vor Ort, wo 

sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu konkreten Problemen, Herausforderungen vor 

Ort beschäftigen. Also sie stärken unseren Partnern, sie versuchen Menschenrechte 

durchzusetzen, sie bieten Dialoge an, usw.  

Das andere ist, was wir zum Beispiel mit Blick auf die UN machen, aber auch mit Blick auf 

deutsche Politik. Natürlich haben wir da wahnsinnig viele Kontakte in die Zivilgesellschaft 

herein, in die jeweiligen Ländern, die zum Teil die UN nicht hat, die aber auch die offizielle 

diplomatische Dienst nicht haben. Das heißt, wir bringen diese Leute zusammen. Dann 

organisieren wir natürlich dort „Suite“ Austausch, auch gerade an den Schauplätzen New 

York, Genf und Brüssel, wo wir in Prinzip sehr-sehr viele Leute hinkriegen, um das globale 

Position zu stärken. Andere Dinge, die wir ganz konkret machen, sind die 

Verhandlungsdelegation aus den Ländern des Globalen Südens zu „briefen“. Zum Beispiel zu 

Klimapolitik, weil sie natürlich wesentlich weniger Ressourcen haben, als andere Länder. Das 

heißt, wir machen da Trainings, Briefings, um Klimaverhandlungen vorzubereiten.  

Die politischen Stiftungen im Prinzip spielen eine ganz wichtige Rolle in der Vermittlung 

zwischen den Zivilgesellschaften. Also die Zivilgesellschaften haben Ansprüche und 

Forderungen. Und die Zivilgesellschaften in den unterschiedlichen Ländern, auch hier in 

Deutschland oder in New York, oder in Brüssel auch Präsenz haben, um den in ihren 

Mechanismen zu stärken.  Und gleichzeitig natürlich auch in diese Zivilgesellschaften die 

Frage kommt, demnach nochmal in die Zivilgesellschaften Ideen hereinzutragen, die nicht 

unbedingt deutsche Ideen sind, aber Ideen, die möglicherweise eben den Grundwerten bei uns 

jetzt die Sozialdemokratie entsprechen.  

(Frage 3.) Welche Zielsetzungen sind am wichtigsten für die Stiftung, die sie befolgen 

sollte?  

Die Zielsetzung für uns ist natürlich, dass wir versuchen unsere Idee von Demokratie mit 

Partnern vor Ort zu entwickeln. Und unsere Demokratievorstellung umfasst eben nicht nur 
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formale Gleichheitsrechte, sondern in erster Linie auch Sozialdemokratie. Das heißt, 

wirtschaftliche, ökonomische, soziale, bürgerliche Freiheitsrechten. Das ist unsere wichtigste 

Zielsetzung, dass wir diese beiden Punkte miteinander binden. Also die Frage von bürgerliche 

Freiheit und von Meinungsfreiheit, dazu gehören Wahlfreiheit, Menschenrechte, 

Versammlungsfreiheit, usw. zu verbinden mit ökonomischen, sozialen Rechten, und dazu 

gehört in erster Linie die Frage, wie wird Wohlstand verteilt, Soziale Versicherungsfragen, 

aber auch Elemente von Wirtschaftsdemokratie. Aber das hängt natürlich immer davon ab, 

welcher Entwicklungsstand das Land hat, und was für Partner wir vor Ort finden, und was 

diese Partner wollen. Wir kommen da nicht in einem Land und sagen, wir haben ein Model. 

Das machen wir lange nicht mehr so. Sondern die Ideen, die sie tatsächlich von diesen 

Grundwerten geleitet sind, wollen wir mit den Partnern gemeinsam etwas entwickeln.   

(Frage 4.) Gibt es solche Ziele der Stiftung, die sie schon in Deutschland verwirklicht hat 

und die sie auf internationaler Ebene auch verwirklichen möchte? Wenn ja, welche sind 

die? 

Natürlich gibt es in Deutschland auch ein paar Dinge, wo ich würde sagen ja, aber die 

internationale Arbeit findet heute nicht mehr so statt. Also, dass wir einfach irgendwie 

Modelle übertragen, oder dass wir bestimmte Sachen haben. Früher war es immer ein Prinzip 

unser duales Ausbildungssystem, klar. Oder unsere betrieblichen Mitbestimmungen in 

Deutschland so ein bisschen eher kennen in Daimler oder VW. Dafür sind die Realitäten so 

unterschiedlich.  

Ich würde die Frage viel eher so beantworten, dass wir heutzutage auch in Deutschland 

Probleme haben, die wir schon lange in anderen Ländern beobachten, also die Frage von 

Demokratiedefiziten. Alles das sind Punkte, oder von Krisenerscheinungen der Demokratie, 

die wir sonst immer irgendwo anders diagnostiziert haben, aber die uns mittlerweile eben 

auch ereilen, oder wo wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Also, gerade auch 

das Verhältnis Mal zwischen Demokratie und Wirtschaft, und Ökonomie oder Kapitalismus. 

Wie immer auch man das nennen will, das sind heutzutage auch bei uns in Deutschland oder 

in Europa, in unterschiedlichen Ländern ein Entspannungsverhältnis. Entspannungsverhältnis 

ist schon lange wo anders auch. Also, insofern würde ich gerne sagen, ich glaube, wir müssen 

stärker probieren ähnliche Problemdimensionen zu identifizieren und in die gemeinsam 

anzugehen. Natürlich gibt es nach wie vor extremen Entwicklungsgefällen, das ist ganz klar, 

daran arbeiten wir auch. Aber wir haben jetzt wenig so Modelle, wo wir sagen, das haben wir 
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in Deutschland und das wollen wir irgendwo anders auch machen. Was wir ab und zu 

machen, gemeinsam auch mit anderen Stiftungen in seltenen Momenten ist zum Beispiel, 

wenn es demokratische Prozesse in bestimmten Ländern gibt. In diesen Fällen arbeiten wir 

zum Beispiel gemeinsam mit anderen Stiftungen und den Partnern vor Ort an einer 

Verfassung. Dann kann man natürlich zum Grundgesetz nochmal zurückkommen und 

schauen, wie das funktioniert hat. Aber ansonsten es ist stark geleitet von den gemeinsamen 

Problemen, Perzeptionen und dort dann zu suchen, Lösungen zu finden.    

(Frage 5.) Nimmt die Stiftung in der Arbeit einer internationalen Institution teil? Wenn 

ja, in welchem? Und in welchen Themenbereichen?  

Wir sind akkreditiert bei UNFCCC (az ENSZ éghajlat-változási Keretegyezménye – 

megjegyzés Bischof), also bei den Klimaverhandlungen dabei. Wir sind akkreditiert bei der 

UN als Organisation, und wir sind dort in unterschiedliche Forum dabei. Wir sind akkreditiert 

bei der WTO und machen jedes Jahr mit der WTO Veranstaltung. Und ansonsten arbeiten wir 

eng zusammen natürlich mit der ILO, das sind ganz grob den Bereich. Wir haben auch vier 

Büros, die sind in Verbindung zu internationale Organisationen: eine Büro ist in Brüssel mit 

Blick auf die EU, dann haben wir ein Büro in Wien mit Blick auf OECD und Ost-Europa, und 

ein Büro in Genf mit Blick auf ILO, Migration, und dann ein Büro in New York mit dem 

Blick auf UN. Und wir arbeiten auch mit Weltbank und mit IMF, aber wir arbeiten nicht 

zusammen, sondern wir arbeiten dazu. Das ist so grob die Aufstellung, und das ist fast bei 

jeder politische Stiftung ähnlich, wir sind ein bisschen stärker in diesem ganzen Feld von 

Multilateralismus, als die Anderen. Dadurch, dass wir relativ viel in diesen Institutionen 

daransetzen.  

(Frage 6.) Gibt es universale Werte, die auch von der Stiftung geteilt werden? Wenn ja, 

welche sind die?  

Unsere Idee ist in Prinzip die Idee der sozialen Demokratie. Es ist geleitet von freiheitlichen 

Grundgedanken, aber eben dann auch von den Gleichheitsgedanken. Und auch die Werte, die 

International auch insgesamt noch nicht so durchgesetzt sind. Zum Beispiel eine oder andere 

Freiheitsgedanken, also hier die Fragen von Wirtschaftspolitik, Fragen von Handlungspolitik, 

Fragen von Finanzmärken, wie werden die gestaltet. Das sind alle Fragestellungen, die bei 

uns in dem Gleichheitsaspekt und in dem Solidaritätsaspekt hereinfallen. Also deswegen die 

Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind die Grundwerte von Sozialdemokratie. Und die Idee, 
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sozusagen immer die Demokratie ganz substanziell sein kann, weil es beides 

zusammenbringt, eben das formale Freiheitsgedanke und eben die soziale Teile auch.    

 (Frage 7.) Auf welche Art strebt die Stiftung danach, ihre Zielsetzungen zu 

verwirklichen?  

Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Instrumente. Ein Instrument ist diese ganze 

Dialogangebote, andere Instrumente sind starke, langjährige Beratungsinstrumente, gute 

Zugänge zu den Partnern vor Ort, was einmal heißt Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaft, 

Ministerien, Parteien, Gewerkschaften, usw. Also, dass wir im Prinzip einfach guten Zugang 

haben, und dann auch in der Lage sind da zu sprechen mit Vielen auch in den Bereichen, die 

ich sogar nicht so angesprochen habe. Gerade auch in friedenspolitischen oder 

konfliktpolitischen Bereichen machen wir viel, sogenannte „track tool“ Sachen, die das 

Außenministerium zum Beispiel nicht in der Lage ist zu machen, also unter dem Radar. Wir 

haben in der Vergangenheit viel zum Iran und auch einiges zu Nord-Korea gemacht. Also, das 

läuft auf eher einen informellen Ebene, dort wo es schwierig ist. Wo noch keine offiziellen 

diplomatischen Beziehungen tatsächlich wirken können. Wo man guckt, ob man im Prinzip 

einen geschützten Raum, dann Mal Dialogfelde aufgreifen kann, die dann möglicherweise 

später weiterentwickelt werden können. Wir machen natürlich auch Studien, Forschung zu 

einzelnen Themen. Es sind Austauschformate, die wir zwischen unterschiedlichen 

Zivilgesellschaften, unterschiedlichen Ländern machen. Wir unterstützen die internationalen 

Organisationen, dadurch die offiziellen Multilateralismus. Und die gewerkschaftliche 

Dachverbände, und die internationale Gewerkschaftsbunde sind die enger Partnern von uns.  

(Frage 8.) Was für Mittel besitzen Priorität in der internationalen Arbeit der Stiftung? 

Wir haben natürlich immer thematische Prioritäten, die schon von den Mitteln und 

Instrumenten her sehr stark von der Situation vor Ort abhängig sind. Jedoch kann man einen 

starken Wandel in den letzten Jahrzehnten merken. Früher haben wir ganz-ganz viele 

„capacity building“ mit unseren Partnern gemacht. Zum Beispiel, wie ich ein Parteitag 

organisiere, oder wie ich ein Agenda für einen Gewerkschaftstag schreibe. Solche Dinge 

machen wir schon lange nicht mehr. Die Partner sind gescheiter und brauchen auch nicht 

mehr. Sondern wir sind jetzt stärker in der Politikberatung tätig, und in diesen Austausch- und 

Dialoggeschichten. Wir organisieren sehr viel Austausch, wir versuchen Bestimmtes was 

Südens oder Ostens je nachdem übernehmen will. Dann auch den Forum zu tragen, weil dort 
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natürlich nach wie vor die starken Dominanz von Gästeländern vorherrscht, und da auch quasi 

diese Stimmen zu stärken und auch davon zu lernen.   
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6. MELLÉKLET 

Interjú a Friedrich Naumann Alapítvánnyal  

 

Interjúalany: Dirk Kunze, a  MENA régió irodavezetője. (Interjú: 2020. január 2.) 

(Frage 1.) Wie nimmt die Stiftung an der Gestaltung der internationalen Beziehungen 

teil?  (Im regionalen oder/und im internationalen Umfeld.) 

Dirk Kunze: Es gibt drei Ebenen internationaler Beziehungen Deutschlands. Die erste Ebene 

ist die diplomatische Ebene, wo Staaten miteinander reden, die Botschaften im Ausland, usw., 

also das ist die grundsätzliche Auslandsbeziehungsebene. Die zweite Ebene ist die 

Kulturebene. Da gibt es Institutionen, wie zum Beispiel das Goethe Institute, und 

Sprachkurse, Filme, Filmfestivals, Musik, usw., und auf diese Ebene findet auch ein 

Austausch auf internationale Ebene statt. Die dritte Ebene ist die politische Ebene, die die 

politischen Stiftungen betrifft. Auf diesem Feld sind insbesondere die politischen Stiftungen 

aktiv, und nehmen ihren Platz in diesem Bereich ein, weil eher anders, als die anderen beiden 

Ebenen, parteiisch sein können und sollen. Das macht die spezifische Arbeit der politische 

Stiftungen aus, dass wir anders, als zum Beispiel die diplomatische Ebene, anders als auch 

internationale ‚player‘, wie die EU oder die UN uns nicht unparteiisch verhalten müssen, 

sondern parteiisch sein können, weil wir in der Gesamtheit alle politischen Stiftungen das 

gesamte politische Spektrum Deutschlands abdecken. Das heißt, wenn wir in einem Region 

agieren, wie zum Beispiel die Region, die ich vertrete, die MENA Region (Middle East and 

Nord Afrika), dort sind alle Stiftungen aktiv. Also, wir haben von der kommunistischen 

Stiftung, über die grüne Stiftung, die konservative Stiftung, die sozialdemokratische Stiftung 

und auch die liberale Stiftung dabei. Damit ist das gesamte politische Spektrum abgedeckt, 

und jede nimmt ein Teil der zivilgesellschaftlichen Arbeit wahr, und in diesem Teil können 

und müssen wir parteiische Seiten auch die Identifikation haben. Und in diesem Moment, und 

erst in der Gesamtheit alle Stiftungen und der Zusammenarbeit mit den Botschaften gibt es 

eine Situation, die die internationalen Beziehungen in der Gesamtheit die Komplexität 

deutscher Außenpolitik wiederspiegelt.   
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(Frage 2.) Was für eine Rolle spielt die Stiftung um in zukünftigen Entwicklungen durch 

kollektive oder partnerschaftliche Anstrengungen?  

D.K.: Wir sind eine Institution, die im Ausland immer als Gast agiert und auch nur auf 

rechtstaatlichem Abkommen agiert, und insofern gibt es nahezu keine Veranstaltung, keine 

Aktivitäten vor Ort, die durch die Stiftung allein durchgeführt werden. Also, wir werden 

immer lokale Partner haben, und wir führen die Arbeit niemals entweder als eine 

„Sponsorshipsarbeit“ selbst durch, oder setzen unsere Zielvorstellungen vor Ort eins zu eins 

um. Sondern wir sind ein Mittler, und von dem Hintergrund immer ein partnerschaftliche 

Organisation. Das Ziel der Friedrich Naumann Stiftung ist die Förderung des Liberalismus 

und wie kann man das zusammen mit Partner vor Ort verwirklichen. Also wir machen das nie 

alleine. Sondern wir schauen mal, welche Leid meiden die Menschen, welche Leid meiden 

die Organisationen, die gibt es vor Ort, und wie können wir für denen ihre Arbeit, ohne sie 

hintun, verbessern, internationalisieren, und auch eine weitere Basis werden.  Wir kreieren 

eben nichts Neues, sondern wir die eigene Gesellschaft nur auf spezielle Art unterstützen, die 

es ohnehin schon gibt, und die von andren Kräften dann nicht unterstützt würden wären. 

(Frage 3.) Welche Zielsetzungen sind am wichtigsten für die Stiftung, die sie befolgen 

sollte?  

D. K.: Wir sind grundsätzlich eine Bildungsinstitut, aber in den Bereich der 

Auslandsbeziehungen, das ist nicht unser Hauptziel. Unsere Hauptarbeit findet in Deutschland 

statt. Wir sind ein Bildungsinstitut für Erwachsenenbildung in Deutschland, und wir haben 

auch Auslandsbüros. Die Friedrich Naumann Stiftung hat 60 Auslandsbüros weltweit, und 

nutzt im dem Moment die Arbeit und die Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, 

für den Partnern in den partnerschaftlichen Beziehungen im Ausland. Und insofern sind die 

Ziele, die wir haben, letzten Endes die, die auch unsere Partner letzten Endes verfolgen, 

sofern sie mit uns ideologisch übereinstimmen. Und das ist das „Specifical“ der politischen 

Stiftungen. Wir suchen uns die spezifischen Partnern aus, mit denen wir zusammenarbeiten 

können. Also unser Ziel ist eine inklusive, heterogene, demokratische Gesellschaft, die wir 

mit unseren Partnern vor Ort fördern.  
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(Frage 4.) Gibt es solche Ziele der Stiftung, die sie schon in Deutschland verwirklicht hat 

und die sie auf internationaler Ebene auch verwirklichen möchte? Wenn ja, welche sind 

die?  

D. K.: Wir haben Erfahrungswerte in Deutschland, die ein Teil des deutschen politischen 

Erfahrungsschatzes sind, auf dem man aufbauen kann, und den wir unseren Partnern und 

unseren Partnerländern zur Verfügung stellen können. Und die Ziele, die unsere Partner 

erreichen wollen, eben auch mit Hilfe unseres Erfahrungsschatzes und unseres zur Verfügung 

gestellten, internationalen Netzwerkes verwirklichen können. Das ist auch das Besondere bei 

den politischen Stiftungen, denn wir unterscheiden uns Alle in bestimmten Ansätzen, wie wir 

eine Gesellschaft konstruieren möchten. Die anderen politischen Stiftungen haben ein anderes 

Konzept, wie eine Gesellschaft funktioniert. Jeder hat ihre eigenen Konzepte. Aber wir haben 

Alle das gleiche demokratische Grundprinzip, eine inklusive, demokratische 

Gesellschaftsordnung, die auf die Rechtstaatlichkeit fußt. Auf dieser Basis haben wir auch 

Partner, mit denen wir auch zusammenarbeiten können. Im Ausland sind die politischen 

Stiftungen keine Opponenten, wir arbeiten nicht gegeneinander, wir arbeiten dort immer 

miteinander. Wir sagen: Wir haben Differenzen in der Art und Weise, wie wir uns vorstellen 

können, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte, aber im Grunde einigen wir uns der 

demokratische Streit für den besten Weg. Und dieses demokratische Grundprinzip  bezweifelt 

auch keine politische Stiftung. Das könnte anders werden, sobald die AfD das nächste Mal 

wieder gewählt wird, und eine neue politische Stiftung kommt, die den Grundkonsens 

Deutschlands durchaus auch in Frage stellen können.  

 (Frage 5.) Nimmt die Stiftung in der Arbeit einer internationalen Institution teil? Wenn 

ja, in welchem? Und in welchem Themenbereichen?  

D. K.: Also, wie ich vorher erwähnt habe, wir machen nichts alleine, wir sind immer 

Partnerorganisation, darunter auch teilweise internationale Organisationen,  es kommt immer 

darauf an. In unserem Bereich, zum Beispiel The Liberal International ist eine 

Dachorganisation von sämtlichen, liberalen Parteien der Welt, wie zum Beispiel Justin 

Trudeau‘s oder Emmanuel Macron’s Partei. Und dadurch unsere Partnerparteien vor Ort sind 

dann auch auf dieser internationalen Ebene vernetzt. Also, das ist eine internationale 

Partnerinstitution. Darüber hinaus, das hängt mit der Finanzierung der politischen Stiftungen 

zusammen. Wir ziehen ja nicht nur Geld aus dem deutschen Parlament, sondern wir haben 

auch die Möglichkeit, und nehmen diese Möglichkeit auch wahr, uns an Ausschreibungen der 
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UN, der EU und andere Geldgeber zu beteiligen. Das findet auch statt. Wir haben EU 

Projekte in Asien und wir haben sie im Moment in MENA Region nicht, aber wir bewerben 

uns im Moment gerade in einem Rechtstaatlichkeitsprozess für Palästina und 

Jungunternehmertum der EU.  Ansonsten finden Kooperationen mit der EU statt, wir suchen 

Bereiche,  insbesondere Bereiche der Menschenrechte und andere Projekte wie zum Beispiel 

Umwelt und viele verschiedene Sachen, und sozusagen es gibt konkrete Arbeit mit 

internationalen Institutionen.  

 (Frage 6.) Gibt es universale Werte, die auch von der Stiftung geteilt werden? Wenn ja, 

welche sind die?  

D. K.: Universale Werte sind ganz grob gesagt die, die auch von den anderen Stiftungen 

geteilt werden. Ich habe schon hingewiesen, zum Beispiel das Verständnis für einen 

inklusiven demokratisch verfassten Rechtsstaat ist ein Wert, der von allen Stiftungen geteilt 

wird, und solche auch die Maßgabe jeglichen  Handels darstellt. Darüber hinaus, gibt es 

natürlich für uns als liberale Stiftung, dann immer noch das Wertesystem eines liberal 

verfassten, auch das Individuum ausgerichteten Rechtsstaates, mit seiner Verästelung, was 

dann mit marktwirtschaftliche Prinzipien, Rechtsstaatprinzipien, usw. anbelangt. Aber die 

sind grundsätzliche Werte, die die Maßgabe jeglichen Handels und der Auswahl der Partner 

darstellt.  

(Frage 7.) Auf welche Art strebt die Stiftung danach,  ihre Zielsetzungen zu 

verwirklichen?  

D. K.: Die Instrumente der politischen Arbeit sind ganz konkret auch dreifaltig. Wir bedienen 

uns der Elemente politische Bildung, politischen Dialoges, und politische Netzwerkarbeit. 

Diese drei Elemente sind praktisch unsere Instrumente für die Arbeit selbst. Wir sind ein 

Bildungsinstitut. Das heißt, wenn wir politische Bildung haben, dann ist es eher ein 

Fertigkeitstraining oder Fertigkeitsarbeit für bessere politische Kommunikation und für 

bessere Fertigkeiten der politischen Akteure. Politischer Dialog ist etwas, wo auch auf 

gleichnahe Ebene inhaltlichen Austausch stattfinden kann, der sowohl von Europa in die 

Region als auch von der Region nach Europa geht. Und die Netzwerkarbeit ist diese 

internationale Verknüpfung der Partner untereinander, wo wir als Plattform agieren und den 

Prozess von Austausch begleiten.  
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(Frage 8.) Was für Mitteln haben prioritäten unter Ihrer internationalen Arbeit?   

D. K.: Unsere Anspruch, warum wir überhaupt aktiv sind, das ist eben die Verfasstheit eines 

demokratischen Systems.  Priorität hat eigentlich immer mit dem Arbeit unserer Partner zu 

tun. Wir möchten erfahren, was ist das, was unsere Partner haben wollen, machen wollen, wie 

sie es angehen wollen, und dann dabei sie unterstützen, tätig zu sein, mit Themen was wir 

bieten können. Wir sind ein Plattform, wir sind ein Bildungsinstitut und können nicht nur ein 

physischen, sondern auch ein intellektuellen Raum bieten für alle Arbeit anderen Institutionen 

zu diesem Ziel, dass wir alle gemeinsam verfolgen, weil wir Alle an das Gleiche glauben.  
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7. MELLÉKLET 

Interjú a Hanns Seidel Alapítvánnyal 

 

Interjúalany: Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser, az Akademie für Politik und Zeitgeschehen 

intézet vezetője (Interjú: 2019. október 29.) 

(Frage 1.) Wie nimmt die Stiftung an der Gestaltung der internationale Beziehungen 

teil?  (Im regionalen oder/und im internationalen Umfeld.)  

Reinhard Meier-Walser: Das tut sie in mehrfacher Weise. Erstens haben wir eine 

Auslandsabteilung, hier in der Zentrale in München, ein „Institut für Internationale 

Zusammenarbeit“. Wir haben auch seit ungefähr anderthalb Jahren noch eine zweite, mit 

auswärtigen Angelegenheiten befasste Abteilung, das Institut für Europäischen und 

Transatlantischen Dialog. Diese zwei Institute gestalten sozusagen die auswärtigen 

Beziehungen der Stiftung vor Ort. Das vollzieht sich über viele Verbindungstellen und 

Projektbüros, auf dem afrikanischen Kontinent, in West-, Ost-  und Mittel-Europa, in Nord- 

und Latein-Amerika, in Asien und anderen Stellen des Globus. Und wir haben darüber hinaus 

in unserer Zentrale in München mit der „Akademie für Politik und Zeitgeschehen“ ein 

weiteres Institut, wo insbesondere auch strategische Debatten stattfinden zu Fragen der 

internationalen Beziehungen.  

(Zwischenfrage) Könnten Sie mir ein Beispiel sagen, wo Sie mit Ihrer Stiftung im 

internationalen Feld beschäftigt sind?   

R. M-W.: Es gibt viele Beispiele, wo wir Projekte vor Ort haben oder wo ein 

Verbindungsbüro ist, letzteres zum Beispiel in Washington, in Moskau, oder in Brüssel, aber 

Projekte auch in vielen afrikanischen Staaten sowie im ostasiatisch-pazifischen Raum… Die 

Verantwortlichen der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) vor Ort (Büroleiter bzw. Büroleiterin) 

haben einen bestimmten Auftrag, eine bestimmte Mission, und die erfüllen sie in der Regel in 

der Kooperation mit lokalen Kräften, mit lokalen Partnern. Gemeint sind Aufträge, die mit 

den Stiftungszwecken, also Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bildung, Entwicklung, 

Förderung der Zivilgesellschaft etc. zusammenhängen. Starkes Gewicht liegt z.B. in 

Entwicklungsregionen insbesondere in bildungspolitischen und entwicklungspolitischen 

Maßnahmen, wobei die HSS-Verantwortlichen vor Ort Partner suchen, die auf der Basis 

gemeinsamer Interessen mit uns kooperieren.  
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(Frage 2.) Was für eine Rolle spielt die Stiftung um in zukünftigen Entwicklungen durch 

kollektive oder partnerschaftliche Anstrengungen?  

R. M-W.:  Die Politischen Stiftungen haben als NGO‘s kein politisches Mandat, keine 

diplomatischen Aufgaben im klassischen Sinne. Wir führen keine Nebenaußenpolitik. Die 

Außenpolitik gehört zu den ausschließlichen Kompetenzen des Bundes. Das Kanzleramt, das 

Auswärtige Amt, das Entwicklungsministerium und das Verteidigungsministerium (sowie je 

nach Sujet von Fall zu Fall auch andere Ressorts) sind für die Gestaltung der Beziehungen zu 

anderen internationalen Akteuren zuständig. Die Politischen Stiftungen wildern nicht in den 

Kompetenzen des Bundes, sondern haben einen komplementären Auftrag: In erster Linie sind 

die Adressaten unserer Aktivitäten die Akteure der Zivilgesellschaft wie Verbände, Medien, 

Gewerkschaften, Kirchen, aber auch politische Gruppierungen, Justiz und Parlamente. 

(Frage 3.) Welche Zielsetzungen sind am wichtigsten für die Stiftung, die sie befolgen 

sollte?  

R.M-W.: In der Auslandsarbeit ist Frieden und Entwicklung das oberste Ziel. Gerade in 

Krisen- und Konfliktregionen versuchen wir Partner zu finden, die mit uns gemeinsam an der 

Gestaltung einer demokratisch-pluralistisch-rechtsstaatlichen Friedensordnung im weitesten 

Sinne arbeiten. Dazu gehören umfassende Maßnahmenpakete unterschiedlichster Art, 

buchstäblich von A wie Ackerbau über L wie Ländliche Raumentwicklung bis zu Z wie 

Zusammenarbeit. Unser Kernziel ist, um es noch einmal zu betonen, Frieden und 

Entwicklung. 

(Frage 4.) Gibt es solche Ziele der Stiftung, die sie schon in Deutschland verwirklicht hat 

und die sie auf internationaler Ebene auch verwirklichen möchte? Wenn ja, welche sind 

die?  

R. M-W.: Dazu kann ich etwa das Beispiel der Volksrepublik China anführen, die zwar mit 

ihrer riesigen Bevölkerung und ihrer boomenden Wirtschaft eine starke Weltmacht ist, 

ungeachtet dessen aber noch innere Entwicklungsprobleme hat, bei denen sie von Europa 

lernen kann. Etwa im bildungspolitischen Sektor einerseits, sowie im Bereich der 

Entwicklung ländlicher Räume andererseits. China hat eine gewaltige Landflucht in die große 

Metropolen wie Shanghai, Peking und Shandong etw., wobei dieser Zuwachs urbaner Gebiete 

mit einer Ausdünnung ländlicher Regionen einhergeht. Wie man derartigen Entwicklungen 

entgegenwirken und steuernd eingreifen kann, da hat Deutschland viel Erfahrung. In diesem 
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Sektor sind dann auch die Politischen Stiftungen prädestiniert, Hilfestellung zu geben, um zu 

zeigen, wie durch Bildung und Ausbildung sowie durch entwicklungspolitische Maßnahmen 

(wie Landbau, Bewässerung, Infrastrukturausbau etc.) eine ausgewogene Balance zwischen 

Stadt und Land hergestellt werden kann.  

(Frage 5.) Nimmt die Stiftung in der Arbeit einer internationalen Institution teil? Wenn 

ja, in welchem? Und in welchem Themenbereichen?  

R. M-W.: Formal sind wir als Politische Stiftung nicht Mitglied einer internationalen 

Organisation, arbeiten aber eng mit demokratischen Einrichtungen und Organisationen 

zusammen und auch mit Partnerstiftungen vor Ort. 

(Frage 6.) Gibt es universale Werte, die auch von der Stiftung geteilt werden? Wenn ja, 

welche sind die?  

R.M-W.: Ja, wir stehen politisch und ideell einer christlich-sozialen Partei nahe, und teilen 

deren Wertefundament. Also das christliche Element, das soziale Element, das 

Entwicklungselement, das demokratische Element usw.; wir verstehen uns als eine 

demokratisch-pluralistische Stiftung, die die Werte der Ordnung der westlich-pluralistisch-

freiheitlich-rechtsstaatlichen Gesellschaft vertritt - und zwar in der Tradition der Aufklärung, 

mit Postmoderne, mit Gleichberechtigung, mit dem Schutz der menschlichen Grund- und 

Freiheitsrechte etc. Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass zum Beispiel in der 

Projektarbeit in Ländern, die seit Hunderten von Jahren keine Demokratie im westlich-

pluralistisch-europäischen Sinne kennengelernt haben, man nicht einfach „unser“ System 

dorthin projizieren und dem dortigen System „überstülpen“ kann. Manche Staaten haben z.B. 

eine „tribale“, dezentrale Ordnungsstruktur, die mit einem „zentralen“ Ordnungsrahmen und 

einem pyramidal strukturierten Gewaltenteilungssystem kaum kompatibel ist. Es gilt jeweils 

die Geschichte und Kultur sowie die besonderen traditionellen, systemischen, religiösen und 

sonstigen individuellen Charakteristika eines Landes zu berücksichtigen 

(Frage 7.) Auf welche Art strebt die Stiftung danach,  ihre Zielsetzungen zu 

verwirklichen?  

R. M-W.: Wir arbeiten im besten Sinn des Wortes mit der Kraft der Argumentation und mit 

gelebten Werten, also wir wollen Vorbild sein, wir wollen Hilfestellung geben, und wir 

wollen auch insbesondere Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also zum Beispiel, was das 

Phänomenon der Migration aus Afrika betrifft, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe und 
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Entwicklung geben, um die Sogwirkung Europas zu vermindern, aber auch um die 

Schubwirkung aus diesen Ländern zu vermindern. Und das ist auch eine einfache Rechnung: 

Wenn es den Menschen dort besser geht, wenn sie bessere Lebensumstände haben, dann sinkt 

auch das Bedürfnis, die Heimatländer zu verlassen. Das heißt, wenn den Menschen bessere 

Lebensbedingungen, bessere Bildung, menschenwürdige hygienische Zustände, solide 

Wirtschaftsleistungen, eine sichere Energieversorgung u.s.w. gewährleistet werden.  

(Frage 8.) Was für Mittel besitzen Prioritäten in der internationalen Arbeit der Hanns-

Seidel-Stiftung?  

R. M-W.: Zivile, demokratische, rechtstaatliche Mittel und wirtschaftliche, entwicklungs- und 

bildungspolitische Maßnahmen, um in den Ländern unserer Entwicklungsaktivitäten Hilfe zur 

Selbsthilfe zu geben.  
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8. MELLÉKLET 

Interjú a Konrad Adenauer Alapítvánnyal  

 

Interjúalany: Frank Spengler, a KAS budapesti irodájának vezetője. (Interjú: 2019. október 

8.)  

(Frage 1.) Wie nimmt die Stiftung an der Gestaltung der internationale Beziehungen 

Teil?  (Im regionalen oder/und im internationalen Umfeld.) 

Frank Spengler: Der Auftrag der Stiftung ist in der erster Linie durch politische Bildung in 

der demokratischen Entwicklung teilzunehmen. Das bezieht sich auf verschiedenen Sektoren 

von Wirtschaftspolitik, Kultur, alles Mögliche was vor Ort an mögliche Kooperation uns 

verlangt sich anbietet. Das hängt zum Beispiel von der Entwicklungsstandart des Landes ab, 

das hängt von der politische Nähe der Regierung zu unseren Werten ab und von ähnliches. 

Und danach wird dann flexibel durch von einer Vertreter vor Ort eine Strategie und ein 

Zielplan entwickelt, genauso wie bei anderen Unternehmen auch.  

Die Frage „wie” hängt es unter anderen von der Zielsetzungen ab. Wenn es in ersten Linien 

um politische Bildung geht, dann stehen Bildungsmaßnahmen in Mittelpunkt. Wenn es um 

Dialog geht, dann stehen Dialogmaßnahmen in Mittelpunkt. Also Dialog heißt, dass man 

präventiv, sozusagen Initiative diskutiert, dass man sich über Unklarheiten und 

Missverständnissen austauscht, dass man versucht die Positionen anzugleichen. Anderseits 

das heißt es auch, dass ich muss hingehen und erster Mal Verständnis Position schaffen. Zum 

Beispiel wie ist das Soziale Marktwirtschaft gestaltet. Wenn jemand eine Soziale 

Marktwirtschaft in der Struktur hat, dann muss man vielleicht von der Höhe Steuersetzung 

reden, oder brauchen wir Mindestlohn oder brauchen wir keinen Mindestlohn. Das sind ganz 

andere Vorgehensweisen. Brauch’ ich dann Politiker oder brauch’ ich Experten? Brauch’ ich 

Moderator? Oder brauch’ ich Leute die eben das Mal die Grundkenntnisse darstellen? Das 

hängt eben von der Situation einem Land ab.  

Wir haben auch natürlich auch die Möglichkeit des gegenseitigen Wissensaustausches. Also, 

wenn ich in Ungarn bin und mir gefällt ein bestimmte Gesetz sehr gut, dann ich sage auch: 

Mensch guckt mal das an! Weil das gut funktioniert, oder weil das eine gute Idee ist, dann das 

kann auch vielleicht in Deutschland gebrauchen. Also es ist keine Einbahnstraße, es geht in 

beide Richtungen. Das heißt also, wir haben eine sogenannte Antennefunktion. Wir schauen 
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was gibt es für eine gute Entwicklung, was Respekt ist. Oder wo kann man vielleicht Themen 

schon mal sich anschauen, die mit Zeitverzögerung auch bei uns auftauchen. Es ist oft so, 

dass man inzwischen in die USA eine Entwicklung hat, die bei uns noch nicht relevant sind, 

aber kann man schon sehen da und da geht die Richtung hin. Also, wir haben auch eine 

Bildungsfunktion, wir haben eine Dialogfunktion, und wie gesagt wir haben auch eine 

Antennefunktion.  

Wir haben auch die Möglichkeit Menschen zusammenzubringen. Das ist ganz wichtig, also 

ein Netzwerk auszubauen und Vertrauen zu bilden, uns zwar in einem langfristigen 

Perspektiv. Wir können viele Jahrzenten fördern, wir haben schon viele Jahrzenten Büros in 

verschiedenen Ländern. Natürlich mit anderen Personen, aber im Prinzip mit der gleichen 

Instrument. Wir können zum Beispiel über Stipendien die Bindung an der Stiftung schaffen, 

die über vielen Jahren anhält. Wir möchten gerne, dass die Menschen mit uns in Kontakt 

bleiben. Deswegen laden wir sie immer wieder regelmäßig zur Veranstaltungen ein und 

bleiben in Kontakt. Aber das ist nichts anderes, wie bei Unternehmen auch.  

Also, die Stiftung gestaltet durch die Instrumente die ich genannt hab’ und natürlich mit der 

Zielsetzung Gemeinsamkeiten zu stärken oder auch unterschiedliche Auffassung klar zu 

finden. Wir machen ein sehr vielseitiges Programm. Aber wir sagen immer, der Mensch steht 

bei uns in Mittelpunkt. Nicht nur die Menschenhörde, sondern auch natürlich der Mensch, 

alles andere der Person. Wir suchen sehr starke Kontakte, deswegen haben wir 110 Büros 

weltweit. Ansprechpartners sind vor Ort, die permanente Ansprechpartner leben dort, wir 

haben das Zugang zu der gesellschaftlichen Entwicklung, wenn wir vor Ort sind. Das ist eine 

unseres großen Vorteils, dass wir ein großes Netzwerk haben. Also, wie gesagt, wir haben 

110 Büros, so viel haben manche Länder nicht mal Botschaften. Das ist vielleicht das 

entscheidende, also dass wir vor Ort sind, dass wir uns flexibel auf die Situation vor Ort 

einstellen und unsere Instrumentaren sehr flexibel an der Notwendigkeiten vor Ort anpassen.  

(Zwischenfrage): Nimmt die Stiftung mit ihrer Arbeit in verschiedenen internationalen 

Gesellschaften irgendwie auch eine Rolle? 

F. S.: Ja, natürlich. Wir verstehen uns als Ortsmultiplikator. Das heißt wir kümmern um 

Partneransatz, wir agieren nie alleine vor Ort, sondern wir wollen das Wissen vor Ort nutzen 

und suchen uns Partner. Das kann in der Regeln, fangen wir mit der inneren Kern an, also der 

Partei, dann die Vorfeldorganisationen und dann alles was rund um ist, die Universitäten, die 

Verbände, die Regierungsinstitutionen. Aber auch an internationale Ebene gibt es 
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Institutionen unseres Partners. Einmal natürlich an die Partei da gibt es die EVP (Európai 

Néppárt – megjegyzés Bischof P.) auf europäische Ebene, die CDI (Kerszténydemokrata 

Internacionálé – megjegyzés Bischof P.) auf weltebene. usw. Das sind erste Mal die normale 

für die politische Anführungszeichen Institutionen Ansprechpartner. Und darüber hinaus gibt 

es auch dann Sektor bezogene internationale Organisationen die uns ganz wichtig sind. Die 

einfachste sind natürlich die UN Organisationen. Deswegen haben wir auch ein Büro in New 

York, wir haben ein Büro in Genf, wir haben ein Büro in Wien, usw. Die sind so zusagen 

projektiert an den internationale Struktur, die staatlich oder halbstaatlich oder privat sind.  

Dann gibt es eine Reihe von nicht Regierungsorganisationen, die sich zusammengeschlossen 

haben auf internationale oder weltebene. In kirchlichen Bereich zum Beispiel wo wir auch 

zusammenarbeiten oder ganz einfachen Institutionen die Menschenrechtgerichtshöfe einer 

Region oder Anwaltsverein Latein-Amerika, oder der Verein der Verfassungsrichter in 

Latein-Amerika, usw. Dafür haben wir noch mal im Bedarfsfall auch einige Büros, also vor 

allem in der Rechtsprechung. Wir haben in jedem Kontinent ein Büro die sich vor allem für 

unsere internationale Organisation in Rechtsstaatsbereich kümmert.  

Und es gibt auch in Medienbereich und das gleiche gibt es auch in parteiebene. Zu den 

bilateralen Büros haben wir nochmal Sektor bezogen spezialisierte Büros die sich für regional 

oder global zusammenschließen. Also, partnerbezogen, sektoral mit Schwerpunkt und 

weltweit. Wir unterstützen die Wirkung, zum Beispiel die kontinentalen Büros 

zusammenzubringen. Alle unsere relevanten Organisationen in staatliche oder halbstaatliche 

Bereich also auch im Zufall in Umweltfragen, und in Verteidigungsfragen oder in 

Nachhaltigkeitskonferenzen sind wir immer dabei.  

(Frage 2.) Was für eine Rolle spielt die Stiftung um in zukünftigen Entwicklungen durch 

kollektive oder partnerschaftliche Anstrengungen? 

F. S.: Wir nutzen das bestehende Forum und geben da unserem Input und hoffen damit 

bilateral regional und auch global Wirkungen zu erzielen zu können.   

(Zwischenfrage): Können Sie mir ein einziges Beispiel sagen, wo das funktioniert hat, 

dass sie Input gegeben haben und dann haben Sie später bemerkt, dass das Output so 

ähnliches gewesen war, wie Sie eigentlich beeinflußen wolten?    

F. S.: Von diesen Gedanken, dass sie etwas direkte Wirkung erreichen können, davon müssen 

Sie bei der politische Stiftungen verabschieden. Die politischen Stiftungen haben keine 
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direkten Wirkungen. Das Problem ist die sogenannte Zuordnungslücke. Wir können nicht 

genau zuordnen die wir durchgeführt haben, die auch für die gewünschte Ergebnisse geführt 

hat. Wenn ich abends mit dem Minister an der Bar etwas trinke und ich ihm etwas erkläre, 

und wenn er das annimmt, und dann er das umsetzt, dann hat er das alleine entschieden. Und 

dann kommt er nicht ein Tag später, und sagt nicht, dass ich umgesetzt habe, was Du wolltest.  

Es ist ganz schwierig, dass wie kann man zu unseren Arbeit ein Erfolg zuordnen. Kann man 

natürlich sagen, was ich hundertmal gesagt haben, kann auch verstanden haben.  

Nehmen sie ein Beispiel! Das Gesetz die politische Stiftungen. Deutschland ist von Ungarn 

weitgehend kopiert worden. Da können Sie natürlich sagen, dass hat Wirkung gezeigt, aber 

das ist einfach, weil sie wollten das gleiche, warum sollten sie ein neues Gesetz machen, 

wenn es ein bewehrtes gibt. Natürlich gibt es solche Beispiele!  Wir wissen, dass wir eine 

kleine Tropfen in einer große Teich sind, aber wir trotzdem müssen das machen und trotzdem 

müssen wir unsere Leute unterstützen. Das ist ganz schwierig. Wann wird Beratung zur 

Wirkung? Das ist unsere großes Problem, wie können wir immer nachweisen, dass unsere 

Arbeit erfolgreich ist. Das ist ganz schwierig. Natürlich gibt es jeder Menge Sonntagsreden, 

wo die Stiftung gelobt wird für seine gute Arbeit, was er alles gemacht hat. Aber die 

entscheidenden Fragen, wo ich selber weiß, dass ich Wirkung gezeigt habe, die waren im sehr 

stark informellen Kreis. Wo ich vorstellen kann, dass das Gespräch oder das Beispiel oder die 

Redewendung akzeptiert worden ist und angewandt wird. Aber das können Sie nie 

nachweisen. Das ist unser großes Problem. Wenn Sie jetzt sagen, was ist dann konkret. Hab’ 

ich Ihnen ein Beispiel genannt, das Parteistiftungsgesetz, aber ob das wir waren, oder Sie das 

von anderen erfahren haben, das kann ich nicht nachweisen. Die Tatsache ist, dass es 

übernommen war und das ist gut so.  

Oder die Beteiligung an internationalen Konferenzen und die Stärkung der Argumente 

diejenigen die die Mehrheit haben, dann kann man nicht sagen, dass es unsere Argument war. 

Bei der Nachhaltigkeitskonferenzen (COP 20) haben wir natürlich auch unsere Ideen 

hingebracht, und viel von den, was wir eingebracht haben, ist dann umgesetzt worden.  Aber 

diese Ideen haben tausende andere Organisationen auch. Und da wo wir wirklich Einfluss 

gehabt haben, das lässt sich nicht dokumentieren, und das will auch keine dokumentieren. 

Deswegen ist diese Zuordnungslücke immer unser großes Problem. Jetzt haben wir gerade 

eine Umfrage gemacht, deutsch-ungarische Verhältnisse sind besser geworden in 

Deutschland, aber wir haben auch eine kleine Beitrag dazu geleistet, dass die Menschen mehr 

verstehen, was in Ungarn los ist. Ich kann nicht sagen, zwei Prozent, ein Prozent, null-null 
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Komma vier Prozent, ich hab’ keine Ahnung. Und das ist schwierig, auch für die Mitarbeiter 

schwierig, was mache ich den ganzen Tag, wo ist die Wirkung. Und dann müssen sie sich 

selber überlegen, ob ich jetzt mein Auftrag erfüllt habe, oder ich mein Auftrag nicht erfüllt 

habe. Manchmal muss man mit Ausbildungsmaßnahmen Grundlage schaffen. Dass wir mal 

wirklich sagen können, pass mal auf, usw. Also es geht nicht so, dass ich mal anrufe und sage, 

dass ich komme von der Konrad Adenauer Stiftung und ich muss dir ’was sagen. Sondern es 

muss mal langsam, über Generationen und über vielen Jahren aufgebaut werden. Man muss 

wissen, was authentisch ist und das es von der Gegenseite so gesagt worden ist, und das ist 

manchmal Personen bezogen. Wenn zum Beispiel jemandem aus Opposition in der Regierung 

wechselt, dann sieht etwas vor mit wem er zusammengearbeitet hat, und er ausgebildet hat 

und Stipendium gegeben hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einem zuhören, höher 

als wenn Sie das nicht gemacht hätten, und dann nach her kommen und sagt ich habe eine 

Idee. Das ist halt eben schon mal so. Deswegen haben wir viele Instrumente die wir dort 

einsetzen wo die Menschen noch keine Entscheidungsträger sind. Zum Beispiel Stipendium 

Programme, Jugendorganisationen sie fördert Talentierten mit der Hoffnung, dass sie später in 

Dialog zur Verfügung stehen.      

(Frage 3.) Welche Zielsetzungen sind am wichtigsten für die Stiftung, die sie befolgen 

sollte?  

F. S.: Das generelle Ziel einer politischen Stiftung ist ein wichtiger Beitrag zu der 

demokratischen Entwicklung. Vor allem in Bereich Bildung, also weniger Analyse. Wir 

machen keine breite Bildungsmaßen, sondern wir wollen die zukünftigen Entscheidungsträger 

anzusprechen. Die Zielsetzungen sind die Förderung die demokratische Prinzipien, die sich 

dann in den einzelnen Sektoren verbreiten, also in Verteidigungspolitik, in Wirtschaftspolitik 

wie ich eben genannt habe.  Und das ganze orientiert sich nach christlich demokratischer 

Philosophie. In manche Länder ist es gegeben dem Dialog, aber mit anderen Ländern muss 

man noch ein Stück nacharbeiten. Oft in Rechtsystem, aber auch in Bereich der Sozialpolitik: 

Chancengleich fördern, Frauen zu fördern, manchmal auch Minderheiten zu fördern, damit sie 

auch Chancengleich leben können in der Gesellschaft. Das hängt immer von der Situation in 

dem Land ab.    

(Frage 4.) Gibt es solche Ziele der Stiftung, die sie schon in Deutschland verwirklicht hat 

und die sie auf internationaler Ebene auch verwirklichen möchte? Wenn ja, welche sind 

die?  
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F. S.: Die Entwicklung nach dem Krieg in Deutschland ist der in wesentlichen Teil auch als 

Grundpfeile anbelangt von der Alliierten, also von den Siegermächten geprägt worden. Unser 

politisches System, die ist im Deutschland entwickelt worden, aber natürlich nach bewährter 

Vorbilder. Und das ist gut so. Die Verwirklichung und die Elementierung dieser Ziele waren, 

glaub’ ich, sehr erfolgreich. Ich glaube schon das Deutschland eine gefestigte Demokratie ist, 

ich glaube auch das Deutschland durch seine Wirtschaftspolitik nicht nur ein 

Wirtschaftswunder produziert hat, sondern auch durchaus wirtschaftliche Politik, Strukturen 

und Institutionen geschaffen hat, die sie Wert hat, und Pluralismus angefangen hat. Das ist so 

unser föderales System, alles das was sich bewährt hat, und Deutschland wieder an eine 

wichtigsten Teil der Völkergemeinschaft zurückgebracht hat.  Das sind Dinge, die vielleicht 

für Anderen interessant sind. Das was sich in Deutschland bewährt hat. Das sind auch unsere 

Ziele. Also, Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Nachhaltigkeit, das sind zu Themen, und 

das Sicherheitspolitik. Also als Beispiel die vernetzte Sicherheit, also die Entwicklung und die 

Verteidigung ein Kontext umsetzen. Zum Beispiel in Afghanistan wir bilden nicht nur 

Soldaten aus, sondern wir haben auch Entwicklungsprojekte, damit wir die wirtschaftliche 

Entwicklung voranbringen, dass nicht wieder zur Konflikt kommt. Also, all das was wir in 

Deutschland getestet haben, was sich bewährt hat, unter deutschen Bedingungen natürlich, 

aber wo wir meinen, dass könnte auch auf andern Gesellschaften Vorteil sein, das ist unsere 

Ziel. Also, wie gesagt, Demokratie, wirtschaftliche Entwicklung, Nachhaltigkeit, 

Verteidigungspolitik, das sind vielleicht die wichtigsten.  

Einfaches Beispiel ist das duale System. Das sehr stark in unserem Wirtschaft ausgerichtet ist, 

aber sehr erfolgreich war alles, was die Facharbeiterausbildung vorangebracht hat. Das hat 

Ungarn zum Beispiel übernommen. Nicht weil die deutschen Firmen da sind, sondern weil 

das eine gute Konzept ist. Und was vor allem sehr nachgefragt wird international, ist unser 

Verfassungsrecht. Also, ich glaube es gibt kein anderer Exportschlager wie unser deutsches 

Grundgesetz. Das ist sehr stark nachgefragt, weil es eben ein relativ neues Gesetz ist, und sich 

bewährt hat. Sogar so bewährt hat, dass wir in der Lage waren Deutschland wieder zu 

vereinigen, ohne große rechtliche Veränderung. Der Beitritt der DDR zu Bundesrepublik, und 

damit die Anerkennung unseres Rechtsystems. Das ist schon ein gutes Beispiel, dass man 

auch im Teilen sicherlich in anderen Ländern umsetzt. Also, Rechtsstaat, Demokratie, 

Wirtschaftssystem, soziale System, aber jeder gilt nur als Ganzes. Es nutzt nichts, wenn Sie 

eins rausnehmen, also wenn  Sie sagen „wir meinen Rechtsstaat“, aber Sie haben 

Einparteisystem, dann würde es nicht funktionieren. Also, man muss das ganze Konzept 
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sehen. Also, das was uns sich bewährt hat, versuchen wir als gutes Beispiel bei Bedarf in 

unseren Partnerländern Ihnen zum besten näherzubringen.    

(Frage 5.) Nimmt die Stiftung in der Arbeit einer internationalen Institution teil? Wenn 

ja, in welchem? Und in welchem Themenbereichen? 

F. S.: Wir haben da keine Begrenzung, zwischen nationale und internationale Organisationen. 

Manchmal ist der Sitz einer Organisation in einem Gastland,  manchmal haben sie eine starke 

Vertretung in einem Land, die sind Partnern wie alle anderen auch. Im Gegenteil, wir 

möchten gerne grenzüberschreitend wirken. Wenn also ein Partner Möglichkeiten hat auch in 

anderen Ländern zu agieren, es ist eher von Vorteil. Aber dann wir Menschen 

zusammenbringen, größere Multiplikator bekommen. Oder wenn Strukturen gibt in 

internationalen Bereich wie die UN, wo die Länder sowie so mitmachen, dann ist es ein, 

einfach hat Sitz in New York, und hat dann so zusagen die Wirkung in allen Ländern. Also da 

versuchen wir schon stark uns auch in diesem internationalen Organisationen einzubringen.  

Das kann nochmal eine Gewerkschaft sein. Wir sind sehr stark in dem Gewerkschaftsverband 

von Christlichen demokratischen Gewerkschaften vor allem in Latein-Amerika, wo wir die 

Zentrale sehr gefördert haben. Ich habe selber mit einem Genossenschaftsverband gearbeitet 

der in Afrika verteilt agiert hat. Das hängt von der Situation ab und von dem Projektumfeld. 

Das heißt, wir müssen nicht nur mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, 

sondern es können unser Partner auch privat Organisationen sein.  

Und in Themenbereichen, alles was gesellschaftspolitisch relevant ist,  von den Medien, über 

Rechtsstaat, Umweltfragen, all die ganzen Themenpalette vom Gleichheit, 

Minderheitenschutz, alle Aktivitäten, die sich vorstellen könnte, die sozialpolitisch relevant 

sind. Also die Wirkungen haben, da sind wir unter einer und anderer Weise beteiligt. Da gibt 

es auch keine Begrenzung, sie müssen halt, wie gesagt,  gesellschaftspolitisch relevant sein. 

Also wir fördern jetzt nicht die „klein Tier Züchterverein“, oder ein Sportverband, oder 

sowas, nicht. Nur wenn der Sportverband politisch aktiv ist, dann können wir darüber reden, 

oder wenn er nicht politisch aktiv ist, und diskriminiert wird, dann müssen wir auch was 

dagegen tun.   
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(Frage 6.) Gibt es universale Werte, die auch von der Stiftung geteilt werden? Wenn ja, 

welche sind die? 

F. S.: Erstmal haben wir universale Werte in die Menschenrechtscharta niedergelegt und das 

sind natürlich Grundwerte, die sich selbstverständlich auch unsere Stiftung teilt. Das ist eine 

gute Grundlage, „the Universal Declaration of Human Rights“. Da ist viel drinnen, aber das 

fängt im Wesentlichen, sozusagen unsere Wertorientierung ab. Und das sind die Grundrechte, 

die stehen in unserer Verfassung, die in erste zwanzig Artikel fixiert sind. Die sind auch nicht 

verhandlungsbar, und haben eine Ewigkeitsgarantie. Das sind unsere Werte, die universale 

Menschenrechte. Da gibt es ganze Bereiche, über jemand immer diskutieren muss und kann, 

wie zum Beispiel die ethischen Fragen, von Schwangerschaftsabbruch bis Fragen, die jetzt 

aktuell aufkommen. Die vielen Fragenstellungen, die sich auch durch den technischen 

Fortschriften ergeben, wo kann man noch forschen, wo soll man Halt machen. Das sind die 

Grenzbereichen für uns, sonst geht es eigentlich entlang diese Werte. 

(Frage 7.) Auf welche Art strebt die Stiftung danach,  ihre Zielsetzungen zu 

verwirklichen? 

F. S.: Wie ich gesagt habe, das sind die Instrumente. Wir haben Ziele, wir haben Strategie, 

wir planen das, wie andere Unternehmen. Wir haben Möglichkeiten, Hypothesen und dann 

wir setzen das um mit dem Instrumenten. Es wird auch Indikatoren genutzt. Sie müssen sich 

von Instrumentar alles vorstellen, was in Wirkungsbereich der Bildungspolitik angesiedelt ist.  

Also es wird von alle Bildungsmaßnahmen, wie Konferenzen, Seminare, Dialoge, 

Workshops, usw. unternehmen. Und dann natürlich Ergänzung dazu die Publikationen, 

soziale Medien, Analysen, Forschungsarbeiten. Im soziale Medien müssen wir uns agieren, 

und gucken wo gibt es Wiederstände. Es ist auch eine neue Entwicklung. Früher wir haben 

sehr viel Präsenz in Ausbildung gemacht, heute wird sehr viele e-learning gemacht. Oder ein 

Tag e-learning, ein Tag Konferenz, Seminar, dann wieder e-learning. Früher hat man die 

Leute für drei Wochen in einem Bildungszentren geholt, man hat sie ausgebildet und dann 

nach Hause geschickt. Heute werden sie das alles in zwei Tage kriegen. Wir müssen unsere 

Instrumente sehr stark und an den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Früher haben wir 

Bildungszentren, heute gehen wir zu den Menschen. Man muss sehr flexibel sein, die 

Freizeitverhalten der Menschen ist heute völlig anders. Man muss einfach näher kommen zum 

Problem. Das ist ein schwieriger Prozess, weil es sich permanent wandelt, und wir müssen 

auch andere Kanale versuchen aufzumachen, wo wir an die Menschen näher kommen und wo 
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wir in Kontakt kommen können. Früher waren mal die Parteien wichtig, aber die 

Parteimitgliedschaft schrumpft. Die Menschen gehen nicht mehr zu Partei über einen 

Ortsverein, sondern viel über das Internet. Es sind viele schwierige Fragen, was wir heute 

stellen müssen. Deswegen welche Art, alles was in Bildungsbereich oder in 

Kommunikationsbereich an Möglichkeiten sich bietet, wird geprüft und entsprechend 

eingesetzt. Wir sind auch sehr flexible, weil in manche Ländern das eine Instrument gut, und 

in anderen ein Andere.  

(Frage 8.) Was für Mittel besitzen Prioritäten in der internationalen Arbeit der Konrad-

Adenauer-Stiftung?  

F. S.: Ich glaube, dass man im internationalen Bereich, sagen wir mal, die komparativen 

Vorteilen nutzt, da wo wir wirklich stark sind, da wo wir wirklich Wettbewerbsfähig sind, das 

ist Netzwerk. Dann ist die langfristige Auftreten. Amerikaner haben heute einen anderen 

Ansatz. Wenn die Amerikaner bekommen ein Chance, dann nutzen sie es. Dann gehen sie 

rein mit sehr viel Fördermitteln und sehr viel Angegament, und wenn das nicht von sich selbst 

läuft, dann ziehen sie sich wieder zurück. Wir haben etwas längeren Horizont. Ich gehe 

nochmal durch, deswegen überlegen wir uns sehr gut mit wem wir zusammenarbeiten. Wie 

gesagt Partneransatz ist belastbarer als, wenn ich mal hier mit Einem arbeite, und damit 

Einem arbeite, also wir versuchen die Verbindung zu verstätigen.  

Und wir nutzen natürlich auch die Erfolge  Deutschlands und wir gehen in die Sektoren, wo 

die Menschen Vertrauen in unseren Vorschlägen haben. Also wir werden jetzt sicherlich kein 

Programm zum Nutzung vom Atomenergie unterstützen. Weil wir gerade draußen sind, das 

wir als Irrweg erkannt haben, da kann ich nicht hingehen und sagen, ja weil in China ist es 

vielleicht so. Oder wenn wir sagen von der Nachhaltigkeit her, wir möchten bestimmte 

klimaschädliche Dinge nicht in Deutschland. Und wir möchten natürlich auch da uns 

einsetzen, wo wir sicher sind, dass die Mitteln Wirkung zeigen. Also wenn in einem Land, wo 

die Rahmenbedingungen nicht stimmen, und wo gar keine Mittel stattfinden kann, da tut uns 

natürlich schwer mit Programmen. Also ein Mindestmaß an Fördervoraussetzung muss da 

sein. Da können wir uns auch einstellen.  

Und ein ganz wichtiges Argument ist noch hier, dass wir exportieren unser Wissen. Im Sinne, 

dass wir versuchen auf  Menschen einzugehen und sie von der deutschen Erfahrungen zu 

überzeugen. Also wir helfen bei dem Input, aber es muss schon ein Interesse an unserem 

Wissen bestehen. Wenn eine Gruppe da ist, und sie sagt, „Menschen, ihr macht das ganz gut, 
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können wir mehr darüber erfahren?“, dann kommen wir ins Spiel. Aber wir gehen nicht in ein 

Nachbarland, und stelle mich an den Bahnhof und schreie Demokratie. Sondern müssen schon 

die Voraussetzungen im Land vorhanden sein, Partnern da sein und Interesse bestehen. Und 

dann kann ich agieren. Ich bin also kein politischer Missionar, sondern unterstütze vor Ort 

Gruppen, Bewegung, Verbänden, Institutionen, die in tiefer unserem Philosophie in Nahe 

stehen und auch unser Unterstützung brauchen.  

Die Ausnahmefällen sind aber durchaus Gruppen, die uns nicht in Nahe stehen, aber von 

unserem Wissen erfahren wollen, zum Beispiel China. Natürlich haben wir dort auch 

Wissenschaftskooperationen, weil die Chinesischen sich stark dafür interessiert sind, wie 

strukturell Demokratie und Pluralismus sind. Mit der Hoffnung, dass sie das einmal 

annehmen. Wenn man sich gerade die chinesische Entwicklung in den letzten fünfzig Jahren 

angeschaut, dann haben sie sehr viel von uns. Vor allem bei dem Wirtschaftsbereich, und 

natürlich weniger politische. Na ja, aber das Eine kann das Andere vielleicht nach sich ziehen. 

Das ist auch eine Möglichkeit.  

Unsere inhaltlichen Prioritäten sind unsere Grundrechte. Also Mittel, da wo wir von unserer 

Finanz Ausstattung, von unseren Personellen Ausstattung Möglichkeiten haben, Wirkung zu 

zeigen. Wir sind kein kleiner Verein, und deswegen arbeiten wir sehr stark mit 

Multiplikatoren, und wir versuchen mit Partnerorganisation vor Ort, und mehrfaches an 

Wirkung zu erzielen. Und das ist eigentlich unser Einsatz. Nicht in Breite, sondern gezielt in 

Sektoren, offiziell mit Personen zusammenzuarbeiten. Es ist kein Geheimnis, es gibt sich aus 

unseren Begrenzung, die wir hier in vielerlei Hinsicht haben. Wir können also keine 

Milliardenprojekte finanzieren, sondern so gezielt, mit dem wenigen Mitteln zu rechtkommen.  
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9.  MELLÉKLET 

Terepmunka 

2019. októberben kutatói terepmunkára került sor Németországban a tudományos források 

bővítése és a doktori dolgozatban megjelenő esettanulmányhoz szükséges mélyinterjú 

elkészítése céljából.  

A doktorjelölt elsőként a Hanns Seidel Stiftung (CSU) központjában (80 636 München, 

Lazarettstraße 33.) működő archívumban és könyvtárban kutat. Ugyanitt mélyinterjút készít 

Professzor Dr. Reinhard Meier-Walser Úrral az alapítvány Akademie für Politik und 

Zeitgeschehen intézet vezetőjével. 

Ezt követően a Konrad Adenauer Stiftung (CDU) sankt augustini központjában (53757 Sankt 

Augustin, Rathausallee 12.), illetve a Friedrich Ebert Stiftung (SPD) bonni központjában 

(53175 Bonn, Godesberger Allee 149.) található könyvtárakban kutat.   


