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Az egyez mény el ne ve zé se

Az 1998. áp ri lis 10-i egyez mény, me lyet Ír or szág mind két ré szé ben
  nép sza va zás sal ra ti fi kál tak 1998. má jus 22-én, fon tos ered mény

mind a tár gya ló fe lek, mind pe dig Ír or szág és Nagy-Bri tan nia né pei szá má -
ra. Lét re jöt té hez szá mos po li ti kus nak, hi va tal nok nak, pa ra mi li tá ris
csoportnak és át lag pol gár nak kel lett ki áll nia a tár gya lá sok pró bá ját. Olyan
po li ti kai si va tag ból emel ke dett ki, mely nek út jel zõi csu pán bu kott „kez de -
mé nye zé sek” vol tak. A ki emel ke dõ je len tõ sé gû egyez mény nek azon ban
nincs egyez mé nyes neve. Nem vi se li egyet len sze mély ne vét sem, le gyen az
brit, ír vagy ame ri kai, sem va la mely sze rep lõ ne vét, le gyen az mi nisz ter el -
nök, Ta o i sigh  ál lam tit kár, kül ügy mi nisz ter vagy párt ve zér. Van nak, akik az
alá írás he lye után Bel fas ti Egyez mény ként, vagy el lent mon dá so sabb ne vén
Stor mon ti Egyez mény ként is me rik. Azon ban nem írta alá min den tá mo ga -
tó ja, akik je len vol tak az utol só tár gya ló ter mek ben. Az elõ ké szí tés több hely -
szí nen zaj lott: Dub lin ban, Lon don ban és Was hing ton ban; ki sebb vá ro sok -
ban és fal vak ban; re pü lõ te re ken, re pü lõ gé pe ken, és nem hi va ta los „kom mu -
ni ká ció” so rán. Má sok csak az alá írás dá tu ma sze rint is me rik: az 1998. áp ri lis 
10-i, Nagy pén te ki Egyez mény (Good Fri day Ag re e ment). Az elõb bi el ne ve zés
túl sá go san szû kí tõ, az utób bi vi szont túl nagy je len tõ sé get tu laj do nít a ke -
resz tény ség nek – ak kor is, ha a meg ol dás for rá sa ként, il let ve ak kor is, ha
a konf lik tus oko zó ja ként tûn te ti fel.

Em le ge tik Brit–Ír Egyez mény ként is, utal va a két nép re, akik Ír or szág
mind két fe lé ben nép sza va zás sal erõ sí tet ték azt meg – bár szi go rú ér te lem ben 
csak az Ír or szág ban élõ bri te ket és az Ír or szág ban élõ íre ket kér ték fel a ra ti fi -
ká lá sá ra. A ma gam ré szé rõl a Brit–Ír Egyez mény el ne ve zést ré sze sí tem elõny -
ben. Ez az el ne ve zés fon tos tény re hív ja fel a fi gyel met: az egyez mény a ko ráb -
bi An gol–Ír Egyez mény be tel je sü lé se. De mi, írek és bri tek már tud juk, hogy

* Ez a ta nul mány az 1998-as vi szo nyo kat rög zí ti. A for dí tás al ap já ul szol gá ló ere de ti írás:
O’ Le a ry, Bren dan: The Na tu re of the Bri tish-Irish Ag re e ment. New Left Re vi ew,
1999/233. 66–96.



a ne vek sok min den rõl árul kod nak, és hogy sem mi lyen mó don ne sért sem
sen ki ér zé keny sé gét, egy sze rû en Egyez mény nek fo gom ne vez ni ezt a do ku -
men tu mot.1 

Az Egyez mény in téz mé nyes vol ta

Mi fé le in téz mé nyes Egyez mény rõl van szó? A po li ti ka tu do mány di ák jai
szá má ra a vá lasz az, hogy kon szo ci á lis egyez mény, vagy is olyan po li ti kai ren -
de zés, mely meg fe lel az Arend Lijp hart ál tal rög zí tett négy kritérium
mindegyikének:

1. kö zös sé gek kö zöt ti vég re haj tó ha ta lom meg osz tás;
2. a meg fe le lõ kor mány za ti és köz igaz ga tá si szek to rok kö zöt ti ará nyos sá -

gi sza bá lyok al kal ma zá sa;
3. kö zös sé gi ön kor mány zat (vagy au to nó mia) és egyen lõ ség a kul tu rá lis

élet ben; va la mint
4. a ki sebb sé gek vé tó jo ga.2

A kon szo ci á ció kö zös sé gek tár su lá sa – je len eset ben a kö zös sé gek a brit
un ion is ták, az ír na ci o na lis ták és má sok. Kon szo ci á ció min den faj ta konk rét
kö zös sé gi ve zér el mé let nél kül lét re jö het – mint ahogy ez gyak ran meg is tör -
tént.3 Gya ko ribb eset, hogy a kon szo ci á ció kü lön bö zõ et ni kai vagy val lá si kö -
zös sé gek ve ze tõ i nek meg ál la po dá sa vagy egyez sé ge nyo mán ki ala kult egyen -
súly ered mé nye. Ez az Egyez mény konk rét hall ga tó la gos kon szo ci á lis gon do -
lat4 és megegyezés, mondhatni egyezkedés gyümölcse. 
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1 A hi vat ko zá sok ban Az Egyez mény: Ag re e ment Re a ched in the Mul ti-Party Ne go ti a ti ons,  ki adá si
hely és dá tum nél kül, az Egye sült Ki rály ság Kor má nya (UK Go vern ment). 

2 Lásd töb bek kö zött Arend Lijp hart: De moc ra cy in Plu ral So ci e ti es. New Ha ven, 1977. és Mi -
cha el Wal zer: On To le ra ti on. New Ha ven, 1977.

3 Lijp hart sze rint a kon szo ci á lis sza bá lyo kat a hol land po li ti ku sok 1917-ben, a li ba no ni po li -
ti ku sok 1943-ban, az oszt rák po li ti ku sok 1945-ben, a ma laj zi ai po li ti ku sok 1955-ben, a ko -
lum bi ai po li ti ku sok 1958-ban, az in di ai po li ti ku sok az 1960-as és „70-es évek ben, a dél-af -
ri kai po li ti ku sok 1993–94-ben, a brit po li ti ku sok pe dig Észak-Ír or szág gal kap cso lat ban,
1972-ben ta lál ták fel. Nem kell egyet ér te nünk mind ezek kel a pél dák kal, sõt egyet len pél dá -
val sem, hogy bel ás suk: a po li ti ku sok nak egyál ta lán nincs szük sé gük az el mé le ti szak em be -
rek se gít sé gé re ah hoz, hogy el mé le tet csi nál ja nak. Lásd töb bek kö zött Arend Lijp hart: Fo -
re word: One Ba sic Prob lem, Many The o re ti cal Op ti ons – And a Prac ti cal So lu ti on?
In The Fu tu re of Nort hern Ire land, John McGar ry és Bren dan O’ Le a ry (szerk.). Ox ford,
1990. 8.; Pros pects for Po wer-Sha ring in the New So uth Af ri ca. In Elec ti on „94 So uth Af ri -
ca: The Cam pa igns. Re sults and Fu tu re Pros pects, And rew Re y nolds (szerk.). Lon don, 1994.
221–233.; és The Puzz le of In di an De moc ra cy: A Con so ci a ti o nal In terp re ta ti on. Ame ri can 
Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, 90. kö tet, 2. szám, 1996. 258–268. 

4 Az Egyez mény egyik meg al ko tó ja, Dr. Mow lam, az Egye sült Ki rály ság észak-ír ál lam tit ká -
ra (1997–), aka dé mi kus kon szo ci á lis örök sé get ho zott – is ko la évei alatt írt a sváj ci fö de rá -



Az Egyez mény azon ban nem pusz tán kon szo ci á lis, és olyan je len tõs pon -
to kon tér el Lijp hart elõ írá sa i tól, me lyek nek gya kor la ti kö vet kez mé nye van Ír -
or szág ra, és az et ni kai és nem ze ti konf lik tu sok más kör nye zet ben való ke ze lé -
sé re néz ve: fon tos kül sõ di men zi ói van nak; nem csak et ni kai és val lá si, de
nem ze ti kö zös sé gek kö zött jött lét re; szen te sí tet te a ve ze tõk és a ve ze tet tek
több sé ge. Va ló já ban sej té sem sze rint ez az elsõ olyan szö vet sé gi meg ál la po -
dás, me lyet a nyil vá nos ság azon na li nép sza va zás sal szen te sí tett. For má li san
szól va: az Egyez mény meg elõ le ge zi a kon/fö de rá lis in téz mé nyek kö zött át íve -
lõ bel sõ kon szo ci á ci ót; egy el kép zelt társ-szu ve re ni tás ele me it tar tal maz za;
„ket tõs vé de lem” új sze rû mo dell jét ígé ri; és olyan meg egye zé sen nyug szik,
mely a be lát ha tó hosszú távú ered mé nye i hez fû zött el lent mon dó re mé nyek -
bõl ered, ez azon ban nem dönt he ti meg a sta bi li tá sát. Eh hez a ter je del mes
formulához egyetlen melléklet tartozik még. Az Egyezmény mind a további
egyezkedés, mind pedig a törvényesség oldaláról sérülékeny. Hadd igazoljam 
ezt a kijelentést.

Vég re haj tó ha ta lom meg osz tás

Min den kon szo ci á lis be ren dez ke dés lel ke a vég re haj tó ha ta lom meg osz -
tá sa. Az Egyez mény ket tõs mi nisz ter el nök sé get te remt. Va ló já ban ki je lent -
het jük, hogy két kvá zi-el nö ki sze re pet hoz lét re a meg ala kult észa ki par la -
ment ben: az elsõ mi nisz te rét és a he lyet tes elsõ mi nisz te rét. A két poszt el nö -
ki jel le ge ab ban áll, hogy meg vá lasz tá suk után szin te le he tet len el tá vo lí ta ni
õket poszt juk ról a kö vet ke zõ or szá gos vá lasz tá sig – az el nök ség olyan funk -
ció, me lyet a par la ment csak vád eme lés sel von hat meg, és a to váb bi ak ban azt
kí vá nom iga zol ni, hogy az észa ki par la ment nek na gyon ne héz lesz el tá vo lí ta -
ni a két ve ze tõ tiszt vi se lõt. Hadd szem lél tes sem ezt egy ak tu á lis pél dá val.
Ha Da vid Trimb le-t párt já nak tag jai egy han gú an le vál ta nák is az Uls te ri Un i -
o n is ta Párt (Uls ter Un ion ist Party, UUP) ve ze tõi poszt jár ól, ak kor sem kény sze -
rít het nék arra, hogy le mond jon elsõ mi nisz te ri tiszt sé gé rõl. Ha nem kí ván na
poszt jár ól tá voz ni, csak ele gen dõ szá mú na ci o na lis ta és un ion is ta össze fo gá sá -
val le het ne ezt a szán dé kot ér vé nye sí te ni – eh hez azon ban a par la ment ben
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lis és kon szo ci á lis gya kor la tok ról, és leg alább egy ta nács adó ja ki tar tó ér dek lõ dést mu ta tott 
a téma iránt. A kon szo ci á lis gon dol ko dás nem csak az Egye sült Ki rály ság Mun kás párt já -
nak hát tér gon dol ko dá sá ban ját szott meg ha tá ro zó sze re pet. Ha tás sal volt az 1995-ös Ke ret -
do ku men tu mok meg al ko tá sá ra, és az Egyez mény be fog lalt szo kat lan kor mány ala kí tá si el -
já rás, mely a D”Hondt sza bá lyon ala pul (lásd a Füg ge lé ket), szin tén olyan kon szo ci á lis ko -
a lí ci ós el ve ket tük röz, me lye ket Eu ró pa más ré sze in és az Eu ró pa Par la ment ben is
al kal maz nak.



a na ci o na lis ták nak sa ját he lyet tes elsõ mi nisz te rü ket is me nesz te ni ük kel le -
ne. Ez a le he tõ ség azért áll fenn, mert az elsõ mi nisz tert és a he lyet tes elsõ mi -
nisz tert együtt vá laszt ják a pár hu za mos jó vá ha gyás el já rá sa so rán (lásd az I. Mel -
lék le tet). Ez az el já rás meg kö ve te li, hogy a par la men ti több ség mel lett a be -
jegy zett na ci o na lis ták és un ion is ták öt ven szá za lé ká nak tá mo ga tá sát is
ma gu ké nak tud ják. Kri ti ku san szem lél ve, ez a sza bály igen erõs ösz tön zést je -
lent az un ion is ták és a na ci o na lis ták szá má ra, hogy olyan je löl tet ne vez ze nek
meg a két poszt egyi ké re, aki a má sik blokk par la men ti kép vi se lõ i nek több sé -
gi tá mo ga tá sát él ve zi. Így ha Ger ry Adams-nek a jö võ ben si ke rül ne is a Sinn
Fe int az SDLP-nél több par la men ti man dá tum hoz jut tat nia, az un ion is ták
még min dig meg aka dá lyoz hat nák a he lyet tes elsõ mi nisz te ri ki ne ve zé sét. Ha -
son ló kép pen meg vé tóz hat nak a na ci o na lis ták is egy el fo gad ha tat lan ke mény -
vo na las uni o nis tát. A poszt ok ra ki írt elsõ vá lasz tá son az UUP és a Prog -
resszív Un ion is ta Párt (Prog res si ve Un ion ist Party, PUP) Egyez mény-pár ti uni -
o nis tái egy sé ge sen az UUP-be li Da vid Trimb le és az SDLP-be li Se a mus
Mal lon pá ros ra sza vaz tak. Ter mé sze te sen ugyan így tett az SDLP is. A Sinn
Fein szán dé ko san tar tóz ko dott, hogy meg aka dá lyoz za, hogy az elsõ mi nisz -
tert és a he lyet tes elsõ mi nisz tert több na ci o na lis ta, mint un ion is ta vá lassza
meg – egy ilyen ered mény ugyan is ve szé lyez tet te vol na Da vid Trimb le po zí ci -
ó ját az un ion is ta köz vé le mény ben; a Sinn Fein ez zel ér le lõ dõ pro vo ká ció-ke -
rü lõ at ti tûd jé nek adta tanújelét.

A sza bá lyok gya kor la ti lag biz to sít ják, hogy a két elsõ posz tot egy un ion is -
ta és egy na ci o na lis ta tölt se be. Az Egyez mény és az Egye sült Ki rály ság tör vé -
nyei (az 1998-as Észak-Ír Tör vény) egy ér tel mû vé te szik, hogy a két poszt azo -
nos szim bo li kus és kül sõ rep re zen tá ci ós funk ci ó val bír. Gya kor la ti lag egyen -
lõ ha tal mat kép vi sel nek; kü lönb ség csak a cí mek ben van. Mind ket ten
el nök öl nek pél dá ul a mi nisz te rek „Vég re haj tó Bi zott sá gá ban”, és ko or di nál -
ják an nak te vé keny sé gét. Az Egyez mény nem te szi egy ér tel mû vé, hogy a két
funk ció be töl ti-e az Észak-Ír or szág ban ér vény ben lévõ mi nisz té ri u mi fel -
adat kö rök va la me lyi két – bár lo gi kus nak tûnt vol na, ha kö zö sen mû köd te tik
a meg lé võ Pénz ügyi és Sze mé lyi Mi nisz té ri u mot, és az szol gál ja ki õket. Ehe -
lyett a tiszt sé ge ket el sõ ként be töl tõk úgy dönt öt tek, hogy hi va ta luk ban egy
Gaz da ság po li ti kai Iro dát és egy Egyen lõ sé gi Iro dát ál lí ta nak fel.5 

Da vid Trimb le és Se a mus Mal lon kö zös meg vá lasz tá suk óta egyet len em lí -
tés re mél tó ki vé tel lel si ke re sen és kö rül te kin tõ en ko or di nál ták ki je len té se i ket és
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5 Lásd Sta te ment of the Of fi ce of the First Mi nis ter (De sig na te) and De puty First Mi nis ter (De sig na -
te),1998. de cem ber 18. Az Észak-ír Tör vény (1998) egy ér tel mû en ki mond ja, hogy a két
elsõ mi nisz ter funk ci o ná lis tár cá kat is ve zet het (15 (10) pont).



nyi lat ko za ta i kat, kü lö nö sen jú li us elsõ két he té ben, a Drumc ree vál ság ke ze lé sé -
ben, és az 1998. au gusz tu si omag hi mé szár lás ide jén. Meg mu tat ták, hogy en nek
a ket tõs ura lom nak kri ti kus fel té te le a két posz tot be töl tõ sze mé lyek együtt mû -
kö dé se. Az Észak-Ír Tör vény el fo ga dá sá nak utol só fá zi sa épp most zá rult le
a West mins ter ben, és en nek elõ írá sai szin tén meg erõ sí tik a köl csö nös függ õs -
éget: „ha az elsõ mi nisz ter vagy a he lyet tes elsõ mi nisz ter ki ne ve zé se le mon dá sa
mi att vagy más ok ból meg szû nik, a má sik ki ne ve zés nek is meg kell szûn nie” (14
(6) cikk). A ket tõs ural mi együtt mû kö dés rend je alól az egyet len fon tos ki vé tel
a kor mány ala kí tás sal kap cso lat ban me rült fel. Az írás ke let ke zé se kor a kor mány -
ala kí tás vál sá ga még tart. 

Egyes el nö kök kel és a leg több mi nisz ter el nök kel el len tét ben sem az elsõ
mi nisz ter, sem a he lyet tes elsõ mi nisz ter nem ne ve zi ki hi va ta lo san a Vég re -
haj tó Bi zott ság töb bi mi nisz te rét. Az Egyez mény ér tel mé ben eze ket a poszt -
okat a par la ment ben szer zett man dá tu ma ik ará nyá ban kell a pár tok kö zött el -
osz ta ni, a d’Hondt sza bály me cha ni kus al go rit mu sa alap ján. A sze re pek egy -
sze rû kö vet kez mé nye ket von nak ma guk után. Min den párt, amely
meg fe le lõ szá mú man dá tum mal ren del ke zik, és tisz te let ben tart ja az Egyez -
ményt, jó eséllyel jut hat kor mány za ti poszt ok hoz, ami egy ki fi no mult for má -
ja an nak, amit Lijp hart „nagy ko a lí ci ós kormányzatnak” nevez – bár ebben az
esetben a koalíciós kormány nem koalíciós megegyezésen alapul.

Tör vé nye sen ez a kö vet ke zõ kép pen mû kö dik. A d’Hondt sza bály ér tel -
mé ben a pár tok nak jo guk van man dá tu ma ik ará nyá nak meg fe le lõ szá mú mi -
nisz tert meg ne vez ni – nincs szük ség a par la ment bi zal mi sza va za tá ra. Ez azt
is je len ti, hogy a pár tok erõs sé gük sor rend jé ben vá laszt ják ki ma guk nak a mi -
nisz té ri u mo kat. Egy mi nisz tert a kö zös sé gek köz ti sza bá lyok ér tel mé ben le
le het vál ta ni tiszt sé gé rõl (lásd az I. Mel lék le tet), de a párt, amely hez a mi nisz -
té ri um tar to zott, ki ne vez he ti utód ját sa ját so ra i ból. A pár tok ter mé sze te sen le -
mond hat nak va la mely mi nisz té ri um ról, mely re jo go sul tak, és önként
kizárhatják magukat a végrehajtó hatalomban való részvételhez biztosított
automatikus jogukból. 

A vissza hí vás zsá kut cá ja

A kor mány ala kí tás je len le gi vál sá ga po li ti kai és al kot má nyos okok ra ve -
zet he tõ vissza. Po li ti ka i lag azért ala kult ki, mert Da vid Trimb le ra gasz ko dott
ah hoz, hogy a Sinn Fein kezd je meg az IRA le sze re lé sét, mi e lõtt tag jai el fog -
lal hat ják he lyü ket a Vég re haj tó Bi zott ság ban. Az Egyez mény ér tel mé ben
nincs al kot má nyos fel ha tal ma zá sa ilyen vé tó jog gya kor lá sá ra: az Egyez mény
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nem írja elõ a pa ra mi li tá ri sok elõ ze tes vissza hí vá sát a vég re haj tó ha ta lom fel ál -
lí tá sa elõtt – igaz, a pár tok nak az Egyez mény ér tel mé ben min dent el kell kö -
vet ni ük an nak ér de ké ben, hogy a le sze re lés két éven be lül, vagy is 2000. má -
jus 22-ig meg tör tén jen. Trimb le le he tõ sé get ka pott arra, hogy gya ko rol ja ezt
az al kot mány ál tal nem biz to sí tott vé tó jo got, és ez zel sé rül tek az Egyez mény
for má lis elõ írá sai, mi vel az SDLP nem kö töt te a Mal lon–Trimb le pá ros he -
lyet tes elsõ mi nisz te ri és elsõ mi nisz te ri man dá tu má nak tá mo ga tá sát azon na -
li és tel jes kor mány ala kí tás hoz. Az SDLP ez zel Trimb le po li ti kai po zí ci ó ját kí -
ván ta erõ sí te ni. Ezért ed dig igen nagy árat fi ze tett, és ez még nem té rült meg.

Trimb le ma nõ ve rét az Egyez mény egyik ru gal mas pont ja tet te le he tõ vé.
Az Egyez mény ér tel mé ben leg alább hat „má sik mi nisz té ri u mot” kell fel ál lí ta -
ni, de „leg fel jebb” tíz ilyen le het. A mi nisz té ri u mok szá má ról kö zös sé gek
köz ti kon szen zus alap ján dön te nek, el vi leg azu tán, hogy az elsõ mi nisz ter és
a he lyet tes elsõ mi nisz ter jó vá hagy egy in dít ványt, és ez tet te le he tõ vé Trimb -
le szá má ra a kor mány ala kí tás el ha lasz tá sát. Mi nél több mi nisz té ri um van
a Vég re haj tó Bi zott ság ban, an nál ará nyo sabb a pár tok kép vi se le te a kor mány -
ban. 1998. de cem ber 18-ig az UUP ki tar tott a hét fõs kor mány zat mel lett,
mely ben az un ion is ták ab szo lút több ség gel ren del kez tek vol na.6 Az SLDP ez -
zel szem ben na gyobb kor mányt sze re tett vol na el ér ni, ahol a na ci o na lis ták
elõ nyö sebb kép vi se let tel ren del kez nek, és er rõl egyez ség szü le tett. A két leg -
na gyobb párt tíz mi nisz té ri um fel ál lí tá sá ban ál la po dott meg – ami fel te he tõ -
en tíz mi nisz tert je lent az elsõ és a he lyet tes elsõ mi nisz te ren kí vül. A cikk
nyom dá ba ke rü lé sé nek ide jén vita tár gyát ké pe zi, hogy a kor mány ala kí tás
„au to ma ti ku san” foly ta tód hat-e, ha egyez ség szü le tik a mi nisz té ri u mok szá -
má ról. El vi leg, vagy is al kot má nyos ér te lem ben így kel le ne tör tén nie.
Az UUP-nek fel kel le ne aján la ni az elsõ mi nisz te ri posz tot, és ha nem kéri, át
kell ad nia a vá lasz tás le he tõ sé gét az SDLP-nek. Egy UUP nél kü li kor mány
azon ban értelmetlenné tenné az Egyezményt, így Trimble valószínûleg fenn
tudja tartani a Sinn Fein bevonására vonatkozó politikai vétóját – hacsak a két
kormány nem gyakorol nagyon erõs nyomást.

Kép zel jük el most azt, hogy vé gül is meg ol dó dik a kor mány ala kí tás vál sá -
ga – Dr. Mow lam mi nisz ter re mé nyei sze rint ez 1999. már ci us 10-ig be kö vet -
kez het. Ho gyan fog mû köd ni a Vég re haj tó Bi zott ság? Az egyes mi nisz te rek
az Egye sült Ki rály ság je len le gi tör vé nye i nek meg fe le lõ vég re haj tó ha ta lom -
mal ren del kez nek, és kol lek tív fe le lõs ség nél kül mû köd het nek – ki vé ve, ha
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6 A 7 mi nisz té ri um le he tõ sé ge ese té ben, ha a DUP nem fog lal ta vol na el a poszt okat, az
UUP-nek a 7-bõl 4 tár ca, vagy is a tár cák több sé ge ju tott vol na úgy, hogy a sza va za tok nak
alig több mint egy ötö dét sze rez ték meg, ami igen arány ta lan len ne.



a Vég re haj tó Bi zott ság és a par la ment át fo gó prog ram ban ál la po dik meg, és
ha tár ca kö zi te vé keny ség ben kell részt ven ni ük. A Vég re haj tó Bi zott sá gon be -
lü li egyez sé gek el éré sé nek mód sze re nincs meg ha tá roz va, de a prog ram nak
a kö zös sé gek együt tes tá mo ga tá sát kell él vez nie a par la ment ben – az egyez sé -
gek nek, köztük az elsõ és a helyettes elsõ miniszter egyezségének,
a gyakorlatban minimum többségi támogatást kell elérniük.

A két nem ze tû ség tá ma szai

Rö vi den, az Egyez mény meg fe lel a vég re haj tó ha ta lom kö zös sé gek kö -
zöt ti meg osz tá sa kon szo ci á lis kri té ri u má nak – igaz, en nek meg va ló sí tá sa
még hát ra van. Van nak azon ban az új fel ál lásnak olyan sa já tos vo ná sai, me -
lyek el tér nek a ko ráb bi észak-ír és más szö vet sé gi kí sér le tek tõl. A mi nisz te -
rek „hi va ta li fo ga dal mat”, és nem „hû ség es küt” tesz nek. Ez meg szi lár dít ja
az Egyez mény két nem ze tû szel le mi sé gét: a na ci o na lis ta mi nisz te rek nek
nem kell hû ség es küt ten ni ük a Ko ro ná hoz vagy az Egye sült Ki rály ság hoz.
A fo ga da lom ban a mi nisz te rek az aláb bi kö te le zett sé ge ket vállalják:

– jó hi sze mû en vég zik fel ada ta i kat;
– ki zá ró lag bé kés és de mok ra ti kus po li ti kát foly tat nak;
– részt vesz nek a kor mány prog ram já nak el ké szí té sé ben; és
– tá mo gat ják és kö ve tik a Vég re haj tó Bi zott ság és a par la ment dön té se it. 
A hi va ta li fel ada tok közé tar to zik a nép egyen lõ szol gá la ta, az egyen lõ ség

elõ moz dí tá sa és a disz kri mi ná ció meg elõ zé se – ami a mi nisz te ri fe le lõs ség el -
vei ér tel mé ben azt je len ti, hogy a köz tiszt vi se lõk nek ezen kö te le zett sé gek -
nek meg fe le lõ en kell tiszt sé gü ket el lát ni uk. Az elsõ és he lyet tes elsõ mi nisz te -
rek hi va ta lá ban fel ál lí tott Egyen lõ sé gi Iro da meg erõ sí ti az egyen lõ ség irán ti
el kö te le zett ség ké sõb bi szer ve ze ti és szim bo li kus je len tõ sé gét.7 A hi va ta li kö -
te le zett sé gek közé tar to zik az is, hogy a „meg fe le lõ mi nisz te rek” részt vesz -
nek az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács ban (North–So uth Mi nis te ri al Co un cil).
A töb bi cik kel együtt ez biztosítja, hogy az Egyezmény e szempontjával
szemben álló pártok ne vállalhassanak jóhiszemûen miniszteri hivatalt.

Ho gyan ra gad ha tó meg az Egyez mény mé lyén rej lõ kor mány za ti struk -
tú ra? A meg al ko tók kü lön le ges ké pes ség gel hoz tak lét re olyan erõs ösz tön zõ -
ket a vég re haj tó ha ta lom meg osz tá sá ra és el osz tá sá ra, me lyek hez a pár tok nak
nem kell for má lis ko a lí ci ós egyez ményt köt ni ük. Az Egyez mény eb ben a 
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7 Sta te ment of the Of fi ce of the First Mi nis ter (De sig na te) and the De puty First Mi nis ter (De sig na te),
1998. de cem ber 18.



te kin tet ben kü lön bö zik az 1973-as Sun ning da le-i kí sér let tõl. Az Egyez mény
meg al ko tói kö zül azon ban egye sek nem lát ták elõ re, hogy ha a töb bi vég re haj -
tó szerv fel ál lí tá sát nem idõ zí tik köz vet le nül az elsõ és he lyet tes elsõ mi nisz ter
meg vá lasz tá sa után ra, az el hú zó dó kor mány ala kí tá si vál sá got ered mé nyez het. 

Ha az Egye sült Ki rály ság par la ment je vagy az észak-ír par la ment az
Egyez ménnyel össz hang ban mó do sí ta ná az 1998-as Észak-Ír Tör vényt, az zal
meg elõz he tõ len ne egy újabb ha son ló vál ság ki ala ku lá sa. A jö võ ben az elsõ
mi nisz te ri és a he lyet tes elsõ mi nisz te ri poszt ra je löl te ket kö te lez ni le het ne,
hogy nyi lat koz za nak a Vég re haj tó Bi zott ság ban fel ál lí tan dó kor mány za ti tár -
cák szá má ról, és a bi zott ság meg ala kí tá sá ra egy he tes ha tár idõt kel le ne ki szab -
ni. El len ke zõ eset ben az elsõ mi nisz ter és a he lyet tes elsõ mi nisz ter meg vá -
lasz tá sa ér vé nyét vesz te né. Ez zel meg szûn ne az al kot má nyos rés. El kép zel he -
tõ azon ban, hogy erre nem lesz szük ség. Nem va ló szí nû, hogy a jö võ ben
egyet len he lyet tes elsõ mi nisz ter- vagy elsõ mi nisz ter-je lölt is hoz zá já rul a je -
lö lé sé hez anél kül, hogy a másik fél megerõsítését adná a tárcák számához és
a kabinet felállításának idõpontjához.

Ará nyos ság

A szö vet sé gi be ren dez ke dés rend sze rint az ará nyos ság el vén ala pul.
Az Egyez mény há rom kéz zel fog ha tó mó don fe lel meg en nek a kri té ri um -
nak: a kor mány össze té te lé ben, a fent vá zolt mó don; a par la men ti vá lasz tá sok 
mód já ban; és a közigazgatási posztok betöltésében.

A 108 tagú par la ment min den jö võ be li meg vá lasz tá sa kor ará nyos kép vi -
se le ti rend szert, az egy sze res át vi he tõ sza va zat (Sing le Trans fe rab le Vote, STV)
mód sze rét fog ják al kal maz ni a hat vá lasz tó kör zet ben – bár a par la ment
össz-kö zös sé gi jó vá ha gyás (cross-com mu nity con sent) alap ján dönt het úgy, hogy
ké sõbb ja va sol ja a rend szer meg vál toz ta tá sát. A Dro op kvó ta ezért vá lasz tó ke -
rü le ten ként a sza va za tok 14,3%-a, ami vissza szo rít ja a na gyon kis pár to kat,
vagy arra ösz tön zi õket, hogy ala kít sa nak vá lasz tá si szö vet sé ge ket.8 Így a két lo -
ja lis ta párt kö zül a ki seb bik, a Gary McMi cha el ve zet te Uls te ri De mok ra ta
Párt (Uls ter De moc ra tic Party, UDP) nem ju tott man dá tum hoz az elsõ par la -
men ti vá lasz tá son. El kép zel he tõ, hogy a ri vá lis lo ja lis ta pár tok, a PUP és az
UDP a jö võ ben szük sé gét lát ják, hogy szö vet kez ze nek az erõ sebb kép vi se let
el éré se ér de ké ben. Azok a na gyon kis pár tok, me lyek össze tud ják gyûj te ni az
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8 Az STV ese té ben al kal ma zott a Dro op kvó ta az Összes Sza va zat (N+1)+1, ahol 
N = a meg vá lasz tan dó par la men ti ta gok szá ma.



ala cso nyabb szin tû pre fe ren ci á kat az un ion is ta és a nacionalista blokkból –
ilyen például a Women’s Coalition – megmutatták, hogy a rendszer nem
szükségképpen zárja ki a kis pártok képviseletét a „mások” között.

Lijp hart nem ezt a sza va zá si rend szert ja va sol ja a kon szo ci á lis rend sze rek 
szá má ra – õ a párt lis tás ará nyos kép vi se le ti rend sze rek híve, mert sze rin te ez
meg erõ sí ti a párt ve ze tõ ket, és se gí ti õket az et ni ku mok kö zöt ti szö vet sé gi
egyez sé gek meg tar tá sá ban. Azok, akik sze ret nék Da vid Trimb le-t erõ sebb po -
zí ci ó ban lát ni párt já nál, mert sze rin tük ez a prob lé má ja, ta lán egy ilyen ará -
nyos kép vi se le ti for ma után só vá rog nak. Ha azon ban 1998 jú ni u sá ban a te rü -
le ti lis tás rend szert al kal maz ták vol na, az UUP-nek ke ve sebb man dá tum jut,
és ke ve sebb a man dá tu ma, mint az SDLP-nek. Az STV nagy eré nye még,
hogy ösz tön zi a „sza va zat egye sí tést”9 azon az el ven, hogy a vá lasz tók az át vi he -
tõ sza va za tok kal ju tal maz hat ják az Egyez mény-pár ti je löl te ket az Egyez -
mény-el le nes je löl tek ro vá sá ra.10 Az SDLP és a Sinn Fein sza va zói kö zül így
egye sek éssze rû nek lát ták, hogy Da vid Trimb le Uls te ri Un ion is ta Párt ját az -
zal ju tal maz zák az Egyez mény lét re ho zá sá ért, hogy je lölt je i nek ad ják ala cso -
nyabb ren dû sza va za ta i kat, így se gít sék õket Ian Pa is ley DUP-já val és Ro bert
McCart ney UKUP-já val szem ben.11

Az 1. és a 2. táb lá zat az Egyez mény utá ni elsõ, 1998. jú ni u si par la men ti vá -
lasz tás ered mé nyét mu tat ja. Az ered mé nyek ará nyos sá ga mind a blok kok ra,
mind a pár tok ra néz ve nyil ván va ló. Az el nyert man dá tu mok szá má nak az
elsõ ren dû sza va za tok szá má tól való el té ré se el sõ sor ban az Egyez mény-pár ti
pár tok nak ked ve zett – akik nek a je lölt jei az ala cso nyabb ren dû sza va za tok át -
vi te le ré vén ju tot tak tá mo ga tás hoz. Az ala cso nyabb ren dû sza va za tok el sõ sor -
ban az UUP-nek ked vez tek, az õ man dá tu ma ik ará nya (25,9%) je len tõ sen
meg ha lad ta az elsõ ren dû sza va za ta ik ará nyát (21,3%) – an nak el le né re, hogy
az ala cso nyabb ren dû sza va za tok ve gye sen ér kez tek olya nok tól, akik az
Egyez mény re „nem”-mel és „igen”-nel sza vaz tak! Ala cso nyabb ren dû
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9 Do nald Ho ro witz: Eth nic Gro ups in Conf lict. Ber ke ley, 1985. 628. ol dal tól. Az elsõ és elsõ
he lyet tes mi nisz te rek meg vá lasz tá sá nál hasz nált „össz-kö zös sé gi jó vá ha gyá si el já rá sok”
so rán „sza va zat egye sí tést” kell al kal maz ni a par la men ti ta gok kö ré ben. 

10 Ez zel a le he tõ ség gel az Egyez mény-el le nes sza va zók is él het nek, de a DUP és az UKUP
sza va zói va ló szí nû leg nem fog ják ala cso nyabb szin tû pre fe ren ci á i kat a re pub li ká nus Sinn
Fe in nek adni – ha a párt egyál ta lán in dul va la ha a vá lasz tá so kon.

11 Nem le he tet len, hogy az STV rend szer ösz tö nöz te a Sinn Fe int arra, hogy el in dul jon je -
len le gi út ján: ko ráb ban ke vés sza va za tot ru ház tak rá más pár tok tá mo ga tói. Az 1990-es
évek ele je óta ez nem igaz, mert az SDLP sza va zói ju tal maz ták a Sinn Fe int mér sék lõ dé se
mi att. Az STV má sik ko moly ér de me, hogy Észak-Ír or szág ban a he lyi kor mány za ti vá lasz -
tá so kon már 1973 óta, az Eu ró pa Par la ment vá lasz tá sa in pe dig 1979 al kal maz zák – így
a sza va zók nak nem kell meg ta nul ni uk egy új rend szert.
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sza va za tok kal leg szé le sebb kör ben az Észak-Ír Nõi Ko a lí ci ót (Nort hern Ire -
land Wo men’s Co a li ti on) tá mo gat ták, akik nek két man dá tu mot si ke rült sze rez -
ni ük a na gyon ala csony elsõ ren dû sza va za ti ará nyok el le né re – a lo ja lis ta és re -
pub li ká nus moz gal mak kal szem be ni be fo ga dó po li ti ká juk egy sze rû vá lasz tá -
si osz ta lék ként té rült meg. Az Egyez mény-pár ti je löl tek re át vitt sza va za tok
a várt nál cse ké lyebb sú lyuk el le né re na gyon fon tos sze re pet tölt öt tek be.
Az un ion is ta blokk sza va zó i nak elsõ, tisz ta Egyez mény-el le nes többségû elsõ 
szavazatait (25,5%) tiszta Egyezmény-párti unionista mandátumtöbbséggé
(27,7%) alakították, és ez az eredmény kulcsfontosságú volt az Egyezmény
stabilizálásához.

1. táb lá zat. Az egyes blok kok ará nya az 1998-as par la ment ben

Párt Man dá tu mok 
szá ma

Elsõ pre fe ren cia 
sza va zat (%)

Mand tá tu mok
ará nya (%)

Na ci o na lis ták 42 39,8 38,8 
„Igen” Un ion is ták 30 25,0 27,7 
„Nem” Un ion is ták 28 25,5 25,9 
Má sok 8 9,4 7,4 
Össze sen 108 100,0* 100,0*

(*A szá za lé kos ará nyok össze ge a ke re kí tés mi att nem 100.)

2. táb lá zat. A pár tok sze rep lé se az 1998-as par la men ti vá lasz tá son

Párt Man dá tu mok
szá ma

Elsõ pre fe ren cia 
sza va zat (%)

Man dá tu mok 
ará nya (%)

SDLP 24 22,0 22,2
Sinn Fein 18 17,7 16,6
Más na ci o na lis ták – 0,1 –
UUP 28 21,0 25,9
PUP 2 2,5 1,8
UDP – 1,2 –
Más „igen” un ion is ták – 0,3 –
DUP 20 18 18,5
UKUP 5 4,5 4,6
Más „nem” un ion is ták 3 3 2,8
Szö vet ség (Al li an ce) 6 6,4 5,5
Nõi Ko a lí ció (Wo men's Co a li ti on) 2 1,7 1,9
Má sok – 1,3 –

(*A szá za lé kos ará nyok össze ge a ke re kí tés mi att nem 100.)



Az ará nyos ság sza bá lyai és az al kal maz ko dás ösz tön zõi nem ér nek vé get
a kor mány ala kí tás sal, a par la men ti bi zott sá gok rend sze ré vel vagy a vá lasz tá si
rend szer rel. Az Egyez mény össz hang ban van a múlt be li és jö võ be li fog lal koz -
ta tá si esély egyen lõ sé gi tö rek vé sek kel és po zi tív fel lé pés sel, mellyel re mél he -
tõ leg si ke rül biz to sí ta ni köz szol gá la tok és bí rói tes tü le tek ará nyos sá gát és
disz kri mi ná ció-men tes sé gét. Az Egyez mény meg elõ le ge zi az egyen lõ kép vi -
se le tet a rend õr ség ben is. Az Észak-Ír or szá got kép vi se lõ rend õri szol gá lat
vagy szol gá la tok fel ál lí tá sá nak biz to sí tá sa a Chris top her Pat ten volt Hong
Kong-i kor mány zó ve zet te Füg get len Rend õri Bi zott ság fel ada ta. Az RUC
egy nem ze tû kul tú rá já nak és a rend õri szer vek fe lett gya ko rolt va ló sá gos mo -
no pó li u má nak vé get kell vet ni ah hoz, hogy az Egyez mény össz hang ban le -
gyen a kon szo ci á lis mo del lel. De mok ra ti kus kon szo ci á ció nem lé tez het ott,
ahol va la mely kö zös ség rend õr sé ge szin te ki zá ró lag egy má sik kö zös ség sor -
kö te les korú tag ja i ból ver bu vá ló dik. Ah hoz, hogy az Egyez mény töb bi po li ti -
kai in téz mé nye ará nyos rend õr ség gel egész ül jön ki, le he tõ leg két szin tû, tel -
jes kép vi se le tû fö de rá lis és de mok ra ti kus fe le lõs ség gel fel ru há zott rend õr sé -
gi mo dell re van szük ség.12

Kö zös sé gi au to nó mia és egyen lõ ség

A kon szo ci á lis be ren dez ke dés ke rü li a né pek kö te le zõ in teg rá ci ó ját; ehe -
lyett a kü lönb sé gek egyen lõ és igaz sá gos ke ze lé sé re tö rek sze nek. Li be rá lis és
szo ci ál de mok ra ta fel fo gás ban az ilyen be ren dez ke dés nek vé de nie kell azo kat 
is, akik más ként, vagy nem kö zös sé gi iden ti tás ként sze ret nék ér tel mez ni
iden ti tá su kat. 

Az Egyez mény érin tet le nül hagy ja azo kat az új észak-ír ren del ke zé se ket, 
me lyek ér tel mé ben a ka to li kus, pro tes táns és in teg rált is ko lá kat egya ránt fi -
nan szí roz ni kell. Eb ben a te kin tet ben Észak-Ír or szág tel jes mér ték ben szö -
vet sé gi és li be rá lis – csak a nem ke resz tény hitû cse kély ki sebb sé gek (a la kos -
ság ke ve sebb, mint 1 szá za lé ka) nem ré sze sül nek tel jes és egyen lõ fi nan szí ro -
zás ban, igaz sá gos gesz tus len ne ezért, ha õk is ré sze sül né nek eb ben az
el lá tás ban, amennyi ben szá muk ezt meg en ge di. Az Egyez mény új ren del ke -
zé se ket ve zet be az ír nyelv nek az ok ta tás ban való hasz ná la tá val, vé del mé vel
és köz éle ti hasz ná la tá val kap cso lat ban is – a wa le si nyelv vel kap cso la tos
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12 Lásd John McGar ry és Bren dan O’ Le a ry: Po li cing Nort hern Ire land: A Fresh Start. Bel fast,
1999.



Egye sült Ki rály ság-be li ren del ke zé sek min tá já ra –, ezál tal biz to sít ja az ír nem -
ze ti kul tú ra ok ta tá si és nyel vi vé del mét.13

Na gyon fon tos, hogy az Egyez mény le zár ja a két nagy kö zös ség egyen -
ran gú nem ze ti kö zös ség ként, vagy is brit és ír kö zös ség ként való ke ze lé sét, és
sza kít a fél re ve ze tõ pro tes táns és ka to li kus meg je lö lé sek kel. Az Eu ró pai Em -
be ri Jogi Egyez mény – mely nek gyen ge pont ja a kö zös sé gi és egyen lõ sé gi jo -
gok vé del me – olyan ren del ke zé sek kel fog ki egész ül ni, me lyek a cso por to su -
lá so kat és az egyé ne ket egya ránt védõ test re sza bott al kot má nyos jo go kat biz -
to sí ta nak Észak-Ír or szág szá má ra. A konf lik tus ban és an nak ke ze lé sé ben
érin tett lon do ni, bel fas ti vagy dub li ni szék he lyû fe lek leg rosszabb il lú zi ó ja az 
volt, hogy Észak-Ír or szág sta bi li tá sa és de mok rá ci á ja akár a brit, akár az ír
iden ti tás men tén meg te remt he tõ. Az Egyez mény két nem ze tû vé te szi
Észak-Írországot – és látványos joggyakorlat elõtt nyit utat, nem utolsó
sorban a különféle felvonulások szabályozása terén. 

Az Egyez mény nem hagy ja fi gyel men kí vül a he lyi po li ti ka nem nem ze ti
as pek tu sa it sem, és nem zár ja ki a „má so kat” ab ból, amit a Szö vet ség Párt kö re -
i ben hit vány kö zös sé gi egyez ség nek is szo kás ne vez ni. Az Egyez mény szö ve -
ge ki tér az in do ko lat lan tár sa dal mi egyen lõ ség és a nem ze ti kö zös sé gek kö zöt -
ti egyen lõt len ség min den as pek tu sá ra, és va la mi lyen in téz mé nyes jog or vos la -
tot és meg fi gye lé si for mát nyújt ezek kel kap cso lat ban. Az Egyez mény
fog lal ko zik a nem ze tek egyen lõ sé gé vel, az ír és a brit nem zet hez való hû ség -
gel, és a tár sa dal mi egyen lõ ség gel az Észak-Ír or szág ban élõ egyé nek meg kü -
lön böz te té sé nek egyéb dimenzióit illetõen – vallási, faji, etnikai, nemi
hovatartozás és szexuális orientáció. 

Le gyen szó nem ze ti vagy tár sa dal mi egyen lõ ség rõl, a kér dés ke ze lé sét és
tár gya lá sát nem bíz zák ki zá ró lag a he lyi fe lek re, hi szen ez könnyen patt hely -
zet hez ve zet ne. Az Egyez mény ér tel mé ben ehe lyett az Egye sült Ki rály ság
kor má nya új tör vény ben sza bá lyoz za a köz igaz ga tás új kö te le zett sé ge it: min -
den funk ció el lá tá sá nál te kin tet tel kell len ni az esély egyen lõ ség meg te rem té -
sé re az em be rek val lá si ho va tar to zá sá nak és po li ti kai vé le mé nyé nek meg fe le -
lõ en; va la mint nemi és faji ho va tar to zá suk, fo gya té kos sá guk, ko ruk, csa lá di ál -
la po tuk és sze xu á lis ori en tá ci ó juk sze rint. Ez az ál lás fog la lás maga után von ja
azt, amit Dr. Chris top her McCrud den „az egyen lõ ség köz pon to sí tá sá nak”
(ma inst re a ming equ a lity) ne vez. Az Egye sült Ki rály ság kor má nya Em be ri Jogi
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13 Fon tos, hogy a Re gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Char tá ja mind a na ci o na lis -
ták, mind az un ion is ták szá má ra el fo gad ha tó alap ja le het a nyel vi po li ti ka sza bá lyo zá sá -
nak. Lásd Sta te ment of the Of fi ce of the First Mi nis ter (De sig na te) and the De puty First Mi nis ter (De -
sig na te), 1998. de cem ber 18., 2. Füg ge lék.



Bi zott sá got is fog ala kí ta ni, melynek bõvített feladatköre kiterjed a meg fi gye -
lés re, a peres eljárások ösztönzésére, és Észak-Írország testre szabott Al kot -
má nyá nak megalkotására. 

Egyes új jobb ol da li li ber tá ri u sok és me rev szo ci a lis ták egy be hang zó an sé -
rel me zik, hogy a kon szo ci á lis egyez mé nyek szük ség kép pen in téz mé nye sí tik
és be fa gyaszt ják a nem ze ti és szek tá ri us iden ti tá so kat. Fé lel me ik nem tel je sen 
alap ta la nok, kri ti ká juk azon ban ál ta lá ban utó pisz ti kus, rö vid lá tó és hall ga tó la -
gos el kö te le zett ség rõl árul ko dik. Az utó piz mus ab ban az axi ó má ban ér he tõ
tet ten, hogy az Észak-Ír or szá gi ak hoz ha son ló, hosszú tör té nel mi múlt ra
vissza te kin tõ iden ti tá sok a klasszi kus li be rá lis vagy szo ci a lis ta ide o ló gia tö me -
ges el fo gad ta tá sa ré vén rö vid idõ alatt át vált ha tók kí vá na to sabb in di vi du a lis ta
vagy osz tály iden ti tá sok ra. A rö vid lá tás nyil ván va ló azok nál, akik nem is me rik 
fel, hogy a kon szo ci á lis be ren dez ke dés meg va ló sít ha tó át me net tel, sõt szük -
sé ges, hogy így tör tén jen – a je len leg do mi náns iden ti tá sok vé del mé vel és biz -
ton sá guk meg te rem té sé vel se gít het mar káns köz éle ti je len lé tük vissza szo rí tá -
sá ban, és te ret en ged het egy mé lyebb plu ra liz mus vi rág zá sá nak. A hall ga tó la -
gos el kö te le zett ség pe dig nyil ván va ló a kon szo ci á lis berendezkedés olyan
bírálóinál, akik Észak-Írországnak a brit politikába való teljes integrálását
javasolják, vagy az azonnali ír egyesítést tartják a heves nacionalista vagy
szektárius érzelmek legjobb orvosságának. 

A ki sebb sé gek vé tó jo ga

A kon szo ci á lis be ren dez ke dés utol só di men zi ó ja a ki sebb sé gek vé del me
vé tó jo guk biz to sí tá sa ré vén. Az Egyez mény ele get tesz en nek a kri té ri um nak
a par la ment ben, a bí ró sá go kon, és az zal, hogy le he tõ vé te szi, hogy po li ti kai
kér dé sek ben akár az Egye sült Ki rály ság, akár Ír or szág kor má nyá hoz fo lya -
mod ja nak. 

A par la ment össz-kö zös sé gi el já rá sai (pár hu za mos jó vá ha gyás, sú lyo zott
több ség és pe tí ci ós el já rá sok – lásd az I. Mel lék le tet) vé dik a na ci o na lis tá kat az 
un ion is ta do mi nan ci á tól. Ezek az el já rá sok annyi ra át fo gó ak, hogy az elsõ és
he lyet tes elsõ mi nisz ter meg vá lasz tá sa elõtt tar ta ni le he tett at tól, hogy a na ci o -
na lis ta ki sebb sé get védõ sza bá lyo kat az Egyez mény ke mény vo na las un ion is -
ta el len zõi ma gá nak az Egyez mény be ve ze té sé nek és fej lõ dé sé nek meg hi ú sí -
tá sá ra fog ják fel hasz nál ni. (Ez a le he tõ ség to vább ra is fenn áll, de csök ken ti az
esé lyét az, hogy a par la ment ben a sú lyo zott több sé gi sza bály mi att ki sebb ará -
nyú un ion is ta jó vá ha gyás ra van szük ség, mint az elsõ és a he lyet tes elsõ mi -
nisz ter meg vá lasz tá sá nál). A „má sok” ke vés bé vé dett hely zet ben van nak a 
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par la ment ben – egy sze rû több ség gel vagy bár mi lyen na ci o na lis ta-un ion is ta
szu per több ség gel le sza vaz ha tók, és szá muk nem te szi le he tõ vé, hogy bár mi -
lyen pe tí ci ót egye dül ke resz tül vi gye nek. A „má sok” azon ban nem ját szot tak
köz pon ti sze re pet a konf lik tus ban, így nem meglepõ, hogy nem játszanak
központi szerepet az egyezségben sem – bár helytelen lenne azt állítani, hogy
ki vannak zárva az Egyezménybõl.

A bí ró sá go kon a „má sok nak” épp úgy, mint az elé ge det len na ci o na lis ták -
nak és uni o nis ták nak le he tõ sé gük lesz az em be ri és kö zös sé gi jo ga i kat ért sé -
rel mek or vos lá sá ra. Az Eu ró pai Em be ri Jogi Egyez mény tar tal ma köz is mert.
Ke vés bé vi lá gos az, hogy mi lyen kö zös sé gi jogi cso mag ra tesz majd ja vas la tot
az új, füg get len Észak-Ír Jogi Bi zott ság. Az Egyez mény nem fog lal ko zik köz -
vet le nül a he lyi bí rói tes tü let össze té te lé vel sem. Át te kin ti a bün te tõ igaz ság -
szol gál ta tás rend sze rét, mely nek tar tal maz nia kell „a bí rói tes tü let be tör té nõ
ki ne ve zés sel kap cso la tos in téz ke dé se ket”, de a ren de zés meg szi lár dí tá sá nak
lét fon tos sá gú ele me lesz, hogy a bí rói tes tü let tük röz ze a kü lön bö zõ észa ki
kö zös sé ge ket, és elkötelezze magát azok mellett az emberi és kisebbségi jogi
rendelkezések mellett, melyeket egyre gyakrabban értelmezni fog. 

Az Egyez mény nem fe led ke zik meg a töb bi nem-nem ze ti ki sebb ség rõl
sem. Az észa kon lét re ho zan dó ci vil tár sa dal mi fó rum, mely nek déli meg fe le -
lõ je is lesz, va la mint a brit és ír kor má nyok Kor mány kö zi Kon fe ren ci á ja ré -
vén meg va ló sul tak azok a me cha niz mu sok, me lyek biz to sít ják, hogy a töb bi -
ek is hal lat has sák a hang ju kat, és a „jo gok kul tú rá ja” ne re kessze ki õket. Se gít -
sé get je len te ne, ha ezek nek a fó ru mok nak a meg ala ku lá sá ban sürgõs
elõrelépés történne.

Az Egyez mény kon fö de rá lis és fö de rá lis ele mei

Az Egyez mény nem csak be lül rõl kon szo ci á lis: kon fö de rá ci ó ra és fö de rá -
ci ó ra tö rek szik. A bel sõ és a kül sõ in téz mé nyek ilyen ke resz te zõ dé se adja szo -
kat lan jel le gét az össze ha son lí tó po li ti ká ban. Hadd vi lá gít sam meg, mi ért tar -
tom az Egyez ményt egy szer re kon fö de ra li zá ló nak és fö de ra li zá ló nak, bár
a hang súly az elõb bin van.

Kon fö de rá ció ott jön lét re, ahol a po li ti kai igaz ság szol gál ta tás a ha tal mat
és a funk ci ó kat ön kén te sen olyan tes tü le tek re ru ház zák, me lyek az összes
igaz ság szol gál ta tás ban gya ko rol hat ják ha tal mu kat. Az Egyez mény két ilyen
kon fö de rá ci ós vi szonyt hoz lét re. Az Egyez mény ki fi no mult fö de rá ci ós di -
men zi ók kal bír, amennyi ben el fo gad juk, hogy fö de rá ci ós vi szony ott jön lét -
re, ahol leg alább két kü lön ál ló kor mány za ti egy ség van egy azon te rü le ten, és
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ahol egyik egy ség sem vál toz tat hat ja meg egyol da lú an a má sik al kot má nyos
jo ga it.14

Az össz-ír or szá gi kon fö de rá ci ós vi szony

Az elsõ vi szony ter mé sze tét te kint ve össz-ír or szá gi: az Észa ki és Déli Mi -
nisz te rek Ta ná csa (North–So uth Mi nis te ri al Co un cil, NSMC). Meg ala ku lá sa
után össze hoz za az Észak-Ír or szág ban és a köz tár sa ság ban vég re haj tó sze rep -
pel fel ru há zott sze mé lye ket. A par la ment tel egy idõ ben kel lett vol na meg ala -
kul nia, mi u tán az össze ál lí tot ta a Ta nács meg ala ku lá sá nak mun ka ter vét – en -
nek a mun ká nak a be fe je zé sé re ki tû zött ha tár idõ ok tó ber 31-én le járt.
Az egyez ség ed dig a na pig nem szü le tett meg, mi vel Észak-Ír or szág ban nem
ala kult meg a köz tár sa ság kor má nyá val együtt mû köd ni kész kor mány. En nek 
kö vet kez té ben az Egyez mény alá í rói meg szeg ték szer zõ dé ses kö te le zett sé gü -
ket. Ez zel a tel jes Egyez mény al kot má nyos ki hí vá sok elé néz a köz tár sa ság -
ban – szél sõ sé ges eset ben így bár mely sér tett ál lam pol gár kö ve tel he ti az Ír Al -
kot mány régi 2. és 3. cik ké nek vissza ál lí tá sát azon az ala pon, hogy az Egye sült
Ki rály ság meg sze gi szer zõ dé ses kö te le zett sé ge it.

Észa kon a kor má nyok és a pár tok úgy tér tek ki a kor mány ala kí tá si vál ság
elõl, hogy az Egyez mény-pár ti pár tok kal zaj ló pár be széd ré vén fo lya ma to san
fog lal koz tak a fel adat tal. De cem ber 18-ig az észa ki pár tok hat vég re haj tó tes -
tü let lét re ho zá sá ban ál la pod tak meg a kö vet ke zõ fel adat kö rök kel: bel föl di
vízi utak, étel biz ton ság-el le nõr zés, ke res ke del mi és üz le ti fej lesz tés, spe ci á lis 
EU-prog ra mok, az ír és az uls te ri skót nyelv, me zõ gaz da sá gi és ha jó zá si
ügyek – és egyez ség szü le tett hat to váb bi funk ci o ná lis együtt mû kö dé si te rü -
let rõl, köz tük a köz le ke dés, a me zõ gaz da ság, az ok ta tás, az egész ség ügy, a kör -
nye zet és a tu riz mus bi zo nyos területeirõl, ahol közös észak-déli
közmûvállalatot fognak létesíteni. 

Az Egyez mény cél jai vi lá go sak. A na ci o na lis ták ag go dal ma az volt, hogy
ha a par la ment túl éli az Észak–Déli Ta ná csot, arra ösz tö nöz he ti az uni o nis tá -
kat, hogy alá ás sák az utób bit. Az un ion is ták ez zel szem ben at tól tar tot tak,
hogy ha a ta nács túl éli a par la ment össze om lá sát, a na ci o na lis ták en nek
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14 De fi ní ci óm min den kép pen szük sé ges ele me a fö de rá lis rend szer nek. Hogy elég sé ges fel té -
tel-e, az már el lent mon dá so sabb. Azt szo kás gon dol ni, hogy a fö de rá lis rend szer ben olyan al -
sóbb kor mány za ti egy sé gek van nak, me lyek a köz pon ti val együtt kor má nyoz nak az adott ál -
lam te rü le té nek nagy ré szén. Ugyan ak kor min den olyan rend szer ben, ahol egy ré gió al kot má -
nyo san meg erõ sí tett au to nó mi á val bír, az adott ré gió és a köz pont kö zöt ti vi szony
funk ci o ná li san egyen ér té kû a fö de rá lis vi szonnyal. Kö szö nöm John Co ak ley-nak, Ro bert
 Hazellnek és Paul Mit chell nek, hogy meg oszt ot ták a té má val kap cso la tos né ze te i ket.



el éré sé re fog nak tö re ked ni. Az Egyez mény szi go rú szö ve ge zé sû szer zõ dés,
bün te tõ zá ra dé kok kal. A bel sõ kon szo ci á ció együtt jár a kül sõ kon fö de ra liz -
mus sal. A par la ment és a ta nács köl csö nö sen függ egy más tól; egyik sem tud
a má sik nél kül mû köd ni. Az un ion is ták nem tud ják meg dön te ni a ta ná csot
a par la ment fenn tar tá sá val, a na ci o na lis ták pe dig nem tud ják meg dön te ni
a par la men tet úgy, hogy köz ben a ta nács fenn ma rad jon.15 Ha a par la ment
nem hoz za lét re a ta ná csot, gya kor la ti lag meg dön ti sa ját ma gát – szél sõ sé ges
eset ben bármely észak-ír állampolgár követelheti, hogy az északi
parlamentet függesszék fel, amíg nem alakul meg az Észak–Déli Miniszteri
Tanács. 

A na ci o na lis ták re mé nyei sze rint az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács se gít sé gé -
vel si ke rül meg gyõz ni az uni o nis tá kat az ír egye sí tés elõ nye i rõl; a ta nács meg ala -
ku lá sa után meg fe le lõ kap cso la tot biz to sít az észa ki na ci o na lis ták nak az ál ta luk
pre fe rált nem zet ál lam hoz, igaz, mind azon tö rek vé sek nél kül, me lye ket az észa ki 
na ci o na lis ták elõny ben ré sze sí tet tek vol na. Az Egyez mény ér tel mé ben az ír kor -
mány hoz zá já rult al kot má nya meg vál toz ta tá sá hoz, így az Észak–Déli Mi nisz te ri
Ta nács a szi get egé szén gya ko rol hat ja ha tás kö rét azok ban a fel adat kö rök ben, me -
lyek ben az un ion is ták ké szek az együtt mû kö dés re. 

Az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács mû kö dé se ha son ló lesz ah hoz, ahogy
a Mi nisz te rek Ta ná csa mû kö dik az Eu ró pai Uni ó ban, ahol a mi nisz te rek nek
je len tõs sza bad sá ga van a dön tés ho za tal ban, de el kell szá mol ni uk sa ját or szág -
gyû lé sük felé. A ta nács éven te két szer ül össze ple ná ris for má ban, és „rend sze -
res gya ko ri ság gal” tart ki sebb cso por tok ban ta nács ko zá so kat az egyes ága za -
tok – pél dá ul a me zõ gaz da ság vagy az ok ta tás – kér dé se i nek meg vi ta tá sá ra.
A ta nács nak le he tõ sé ge van ülé sez ni tár ca kö zi té mák meg vi ta tá sa és az el len té -
tek meg ol dá sa ér de ké ben is. Az Egyez mény ezen kí vül ha tá ron túli és az
egész szi get re ki ter je dõ „vég re haj tó” tes tü le tek felállítását is lehetõvé teszi.
Ezek a fent megjelölt hat területen született döntések végrehajtásáért
felelnek. 
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15 Az Egyez mény nem em lí ti, mi tör té nik ak kor, ha mind két in téz mény, így maga az Egyez -
mény is össze om lik. Vé le mé nyem sze rint a kö vet ke zõ tör tén ne: Észak-Ír or szá got, akár -
csak most, a brit kor mány kor má nyoz ná, Dub lin pe dig a brit-ír kor mány kö zi ta ná cson ke -
resz tül ven ne részt. A két kor mány va ló szí nû leg a nem ze ti egyen lõ ség re, a mun ka nél kü li -
ség ka to li ku sok és pro tes tán sok kö zöt ti kü lönb sé gé nek csök ken té sé re és a rend õr ség
re form já ra tö re ked ne; vé gül pe dig a ré gió fe let ti köz vet len együt tes kor mány zás felé moz -
dul ná nak el. Ha nem jön nek lét re az Egyez mény alap in téz mé nyei, si ker rel jár hat min den
olyan tör vé nyes kí sér let, mely a köz tár sa ság al kot má nya 2. és 3. cik ké nek meg vál toz ta tá sát 
ve szé lyez te ti. Az Egyez ményt el len zõ un ion is ták jól te szik, ha fi gye lem be ve szik eze ket
a szem pon to kat.



Az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács nem csak ne vé ben kü lön bö zik az
1974-es Ír Ta nács tól. A Sun ning da le-i Egyez ménnyel el len tét ben itt nincs
ren del ke zés kö zös észak–déli par la men ti fó rum ról, de az észa ki par la ment -
nek és az ír Oi re ach tas-nak16 ja va sol ják, hogy „fon tol ja meg” egy ilyen fó rum
meg ala kí tá sát. A na ci o na lis ták úgy akar ták, hogy az Észak–Déli Ta ná csot
a West mins ter és az Oi re ach tas kö zös tör vény ben hoz za lét re – ez zel kí ván ták
hang sú lyoz ni az észa ki par la ment tõl való füg get len sé gü ket. Az un ion is ták
azt sze ret ték vol na, ha az észak-ír par la ment és dub li ni meg fe le lõ je hoz za lét -
re. Az 1998. áp ri lis 10-én ke let ke zett do ku men tum meg osz tot ta a két ál lás -
pont kö zöt ti kü lönb sé ge ket. Az Észak–Déli Ta ná csot és a vég re haj tó tes tü le te -
ket a brit–ír tör vény ke zés fog ja élet re hív ni. Az át me ne ti idõ szak ban – ami
most ok tó ber 31. után ra to ló dik – az észak-ír kor mány nak és a Köz tár sa ság
kor má nyá nak egyez ség alap ján kell dön tést hoz nia az együtt mû kö dés mód já -
ról, és ar ról, hogy mely te rü le te ken kell az észa ki és a déli in téz mé nyek nek
együttmûködniük. Ha errõl a munkafázisról egyezség születik, az észak-ír
parlament nem tudja azt megváltoztatni a két közösség egybehangzó
jóváhagyása nélkül. 

Egy nyi tott kér dés

Nyit va ma rad az a kér dés, hogy mi lyen ha tás kör rel és ha ta lom mal fog -
nak ren del kez ni ezek az észak–déli in téz mé nyek. Az Egyez mény ugyan ak -
kor meg ha tá roz za a ta nács funk ci ó ját. En nek ér tel mé ben a ta nács „meg je löl”
(és nem „meg je löl het”) hat olyan te rü le tet, ahol a „fenn ál ló tes tü le tek” biz to -
sít ják az együtt mû kö dés meg fe le lõ me cha niz mu sa it min den egyes ha tás kör -
ben, és hat olyan te rü le tet, ahol az együtt mû kö dést or szá gok kö zöt ti vagy
a szi get egé szé re ki ter je dõ vég re haj tó tes tü le tek va ló sít ják meg. Ezek ben
a kér dé sek ben már meg szü le tett az egyezség.

Az Egyez mény Ír or szág észa ki és déli ré szét egya ránt hoz zá kap csol ja egy
má sik kon fö de rá ci ó hoz, az Eu ró pai Uni ó hoz is. A ta nács fel ada ta az EU po li -
ti ká já nak és prog ram ja i nak, va la mint az EU-ban fo lya mat ban lévõ ja vas la tok -
nak a meg va ló sí tá sa, és az Egyez mény ér tel mé ben a ta nács né ze te it fi gye lem -
be kell ven ni a meg fe le lõ EU-ta lál ko zó kon. Lé nye ges le het, hogy az egyik
végrehajtó testület hatáskörébe tartoznak a speciális EU-programok.
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16 Ez az ír par la ment két há zá nak, a Dáil Éi re ann-nak, és a Se a nad Éi re ann-nak a kö zös kel ta
neve.  



Az Egyez mény alá í rói ígé re tet tet tek arra, hogy tö re ked ni fog nak az
Észak–Déli Ta nács lét re ho zá sá ra. A tö rek vés nem volt ele gen dõ ah hoz, hogy
meg aka dá lyoz za az elsõ tö rést az Egyez mény ben meg ha tá ro zott me net rend -
ben, de ezt a prob lé mát már si ke rült meg ol da ni. Az alá írók nak „min den tõ -
lük tel he tõt” meg kell ten ni ük azért, hogy egyez ség szü les sen, és „el tö kélt erõ -
fe szí tést” kell ten ni ük a vi tás kér dé sek el dön té sé re azo kon a te rü le te ken, ahol 
„az egyes országok és a sziget egészének közös érdeke” ezt kívánja.

A kor mány ala kí tá si vál ság nak azon ban le het nek hosszú távú kö vet kez -
mé nyei. Az Egyez mény konk ré tan ren del ke zett a me net rend rõl, mely le he tõ -
vé tet te vol na egy ide ig le nes észa ki kor mány fel ál lí tá sát a köz tár sa ság mi nisz -
te re it kö te le zõ szer zõ dé sek meg kö té sé re. Ha egyez ség szü let ne az észak–déli 
együtt mû kö dés rõl, az un ion is ta par la men ti több ség már nem tud ná azt for -
má li san aka dá lyoz ni – mi vel a ta nács ha tal má nak meg nyir bá lá sá hoz a na ci o -
na lis ták és az un ion is ták együt tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.17 A na ci o na lis ták
kez de nek tar ta ni at tól, hogy a kor mány ala kí tá si vál ság kö vet kez té ben az
észak–déli együtt mû kö dés tel jes tar tal mát fe nye get ni fog ja a „nem un ion is -
ták” és puha „igen unionisták” vétója a parlamentben – ami 1999.
márciusában teljes érvényû lesz.

De té te lez zük fel is mét, hogy a vál ság vé gül meg ol dó dik. Ha ez meg tör té -
nik, több ak tu á lis tény is alá fog ja tá masz ta ni az al kot má nyos kon fö de rá ci ót.
Ha a köz tár sa ság Kel ta Tig ri sé nek si ker so ro za ta mély gyö ke re ket ver,18 az
észak-ír mi nisz te rek és ál lam pol gá rok ho va tar to zá suk tól füg get le nül egy re
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17 Az a le he tõ ség, hogy egy un ion is ta mi nisz ter vissza uta sít hat ja a ta nács ban való rész vé telt,
so kak sze mé ben na gyon bo rús ki lá tás nak tûn het, mi vel az Egyez ménnyel szem ben ál ló un -
ion is ta pár tok nak, el sõ sor ban a DUP-nak el vi leg ad ha tó mi nisz te ri tár ca. Ez azon ban
a gya kor lat ban ki zár ha tó: az Észak-Dé li Ta nács ban való rész vé tel „alap ve tõ” ele me a két
köz igaz ga tás „meg fe le lõ” poszt ja i hoz tar to zó fel adat kö rök nek (a „meg fe le lõ” itt fel te he tõ -
en azt je len ti, hogy min den olyan tár cá nak, mely nek va la me lyik ré sze az észak-dé li együtt -
mû kö dés tõl függ). Ez zel nyit va ma rad az a le he tõ ség, hogy az Észak-Dé li Ta ná csot el len zõ 
va la mely po li ti kus el fog lal egy posz tot az zal a cél lal, hogy tönk ret egye. De a mi nisz te rek -
nek „jó hi sze mû en” kell meg ala kí ta ni uk az észak-dé li in téz mé nye ket, és „min den tõ lük
tel he tõt” meg kell ten ni ük, hogy egyez ség szü les sen. Mi vel ezek a kö ve tel mé nyek min -
den bi zonnyal tör vé nyes fel ügye let alá es nek, nem va ló szí nû, hogy olyan po ten ci á lis rom -
bo lók, mint Ian Pa is ley vagy Pe ter Ro bin son részt ve het nek az Észak-Dé li Ta nács ban, még 
ak kor sem, ha ezt na gyon akar nák. A kor mány ban való rész vé tel egyik kö ve tel mé nye,
hogy a mi nisz te rek nek „tá mo gat ni uk kell a Vég re haj tó Bi zott ság va la mennyi dön té sét”, és 
ha nem te szik, el bo csát hat ják õket – bár ez fel té te le zi, hogy a Vég re haj tó Bi zott ság dön té se -
ket hoz. Ké sõbb dõl el, hogy szá mon kér he tõ-e ezek nek a ren del ke zé sek nek a be tar tá sa.

18 A köz tár sa ság si ker so ro za ta ter mé sze te sen nem volt egyen le tes, de nem va ló szí nû, hogy
egy sze rû en vé get ér, még ak kor sem, ha az Eu ró pai Unió struk tu rál is és re gi o ná lis alap jai
szû kö seb bek lesz nek.



in kább él vez ni fog ják az észak–déli együtt mû kö dés elõ nye it. Az Eu ró pai
Unió erõ sö dõ in teg rá ci ó ja nyo mán pe dig Ír or szág mind két ré sze egy re in -
kább rá kény sze rül az együtt mû kö dés re, te kin tet tel kö zös pe ri fé ri kus hely ze -
tük re, és a me zõ gaz da ság és a tu riz mus te rén, va la mint a ré gi ók fi nan szí ro -
zást fo ko zó de fi ni á lá sá ban kép vi selt ha son ló ér de ke ik re.19 

A brit–ír kon fö de rá ci ós vi szony

Az Egyez mény egy má so dik, gyen gébb kon fö de rá ci ós vi szonyt is lét re -
hoz. Ez Bri tan nia és Ír or szág va la mennyi szi ge tét érin ti. Az új Brit–Ír Ta nács
ke re té ben a két szu ve rén kor mány, az Egye sült Ki rály ság, va la mint az Egye -
sült Ki rály ság alá tar to zó összes kör nye zõ szi get va la mennyi meg ha tal ma zott
kor má nya ta lál koz hat, meg bí zá so kat ad hat funk ci ók be töl té sé re, és kö zös po -
li ti kát ala kít hat ki. Ez a ja vas lat meg fe lel az un ion is ták köl csö nös sé gi el vá rá sa i -
nak a kap cso la tok te rén – és olyan me cha niz must je lent, mely nek ré vén a jö -
võ ben kap cso lód hat nak az Egye sült Ki rály ság hoz ak kor is, ha Ír or szág az
Ír Köz tár sa ság része lesz.

Az un ion is ták ere de ti leg sze ret ték vol na a ter ve zett Észak–Déli Ta ná csot
egy Brit–Ír, vagy Ke let–Nyu ga ti Ta nács alá ren del ni. Ez nem tör tént meg.
Nincs hi e rar chi kus vi szony a két ta nács kö zött. Sõt, a szö veg ren del ke zé sei
két he lyen is azt a té zist tá maszt ják alá, hogy az Észak–Déli Ta nács fon to sabb
és na gyobb ha tás kör rel ren del ke zik, mint brit–ír meg fe le lõ je. Az Egyez mény 
elõ ír ja az észak–déli vég re haj tó tes tü le tek meg ala kí tá sát, mi köz ben a ke -
let–nyu ga ti tes tü le tek fel ál lí tá sát nem te szi kö te le zõ vé. Egy ér tel mû en ki je len -
ti azt is, hogy a par la ment vagy az Észak–Déli Ta nács kö zül egyik sem tart ha tó 
fenn a má sik nélkül, ugyanakkor nem tesz ennek megfelelõ kijelentést
a Brit–Ír Tanácsra vonatkozóan.

En nek a kon fö de rá ci ós vi szony nak a fej lõ dé sét meg re keszt het né, ha az ír 
kor mány nem len ne haj lan dó olyan fó rum ba be lép ni, ahol leg alább hét má -
sik kor mány – West mins ter, Skó cia, Wa les, Észak–Ír or szág, Jer sey, Gu ern sey
és Man szi get – több ség ben sze re pel ne, bár ki ala kul hat nak olyan sza bá lyok,
me lyek biz to sít ják a szu ve rén kor má nyok együt tes do mi nan ci á ját.
A Brit–Ír Ta nács azon ban mû köd het po li ti kát ala kí tó fó rum ként, kü lö nö sen
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19 Az Egyez mény azt su gall ta, hogy Észak-Ír or szág el vi leg az EMU-ba is be lép het a köz tár sa -
ság gal, ha Bri tan nia maga kí vül ma rad – amennyi ben a par la ment ben egyez ség szü le tik, és 
az ál lam tit kár, va la mint a west mins te ri par la ment hoz zá já rul. Az Egye sült Ki rály ság
Észak-Ír Tör vé nye ki zár hat ta vol na ezt a le he tõ sé get az zal, hogy a va lu ta ügyét sa ját ha tás -
kö ré ben tart ja. 



ak kor, ha az Egye sült Ki rály ság meg ha tal ma zott kor má nyai az Egye sült Ki -
rály sá gon be lü li kor mány kö zi egyez ke dés re, vagy az ír kor mánnyal való szö -
vet ség épí té sé re kí ván ják hasz nál ni a kö zös európai politika terén – ebben az
esetben további lendületet adhat a többi föderalizációs folyamatnak.

Az Egye sült Ki rály ság és Észak-Ír or szág kö zöt ti fö de rá ció ala ku lá sá nak
fo lya ma ta

Az Egyez mény adta meg az utol só elõt ti dö fést az Egye sült Ki rály ság uni -
tá ri us uni o niz mu sá nak – amit már csor bí tott a skót és wa le si par la men tet
meg ala kí tó 1997–98-as nép sza va zás.20 De be le fér-e az Egyez mény ilyen egy -
sze rû en a „de cent ra li zált uni tá ri us ál lam fel bom lá sa” ka te gó ri á ba? Va ló szí nû -
leg nem. Az Egye sült Ki rály ság két egy ség bõl te võ dik össze: Nagy-Bri tan nia
egy sé gé bõl és Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág egy sé gé bõl. Az utób bi egy -
ség al kot má nyos alap ja most éle sen kü lön vált az elõb bi é tõl.

Az Egyez mény két or szág kö zöt ti szer zõ dés, és egya ránt ala pul az ír nem -
ze ti ön ren del ke zé sen, és a brit al kot má nyos ha gyo má nyon. Az Egyez mény -
ben az Egye sült Ki rály ság hi va ta lo san el is me ri, hogy Észak-Ír or szág nak he lyi
nép sza va zás alap ján joga van csat la koz ni a köz tár sa ság hoz, és szer zõ dés ben is -
me ri el az ír nem ze ti ön ren del ke zés jo go sult sá gát az Ír szi get egé szén. Ezen
kí vül az Egyez mény in téz mé nye it Ír or szág né pe i nek aka ra ta hív ja élet re, az
észa ki ak és a dé li ek együt te sen, nem csak Észak-Ír or szág la kói – em lé kez -
zünk csak az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács és a par la ment köl csö nös füg gé sé -
re. En nek kö vet kez té ben az Egye sült Ki rály ság Észak-Ír or szág hoz való vi szo -
nya, leg alább is a nem zet kö zi jog ér tel mé ben, szi go rú an fö de rá ci ós, hi szen a west -
mins te ri par la ment szer zõ dé ses kö te le zett sé gei meg sze gé se és az ír nem ze ti
ön ren del ke zés tagadása nélkül nem gyakorolhat az Egyezménnyel össze
nem egyeztethetõ hatalmat Észak-Írországban. 

Ez a fö de ra li zá ci ós fo lya mat fo ko zód hat, ha az Egye sült Ki rály ság és
Észak-Ír or szág bí ró sá gai Észak-Ír or szág West mins ter hez való vi szo nyát a ko -
ráb bi fel ség te rü let eké hez ha son ló an ke ze lik – ami nek fö de rá ci ós jel le ge volt –,
aho gyan a stor monti par la ment ide jén (1921–1972) tet ték. Az észak-ír de cent -
ra li zá ló dás ter mé sze te rá adá sul nem zá rul le az Egye sült Ki rály ság 1998-as
Észak-Ír Tör vé nyé vel. A Tör vény olyan nyi tott me cha niz must ho zott lét re,
mely nek ré vén Észak-Ír or szág ki ter jeszt he ti füg get len sé gét az Egye sült Ki -
rály ság töb bi ré szé tõl – igaz, csak az észak-ír ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val, és
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West mins ter be le egye zé sé vel. A skót és a wa le si par la ment szá má ra nem biz -
to sí tot tak ilyen nyi tott le he tõ sé get. Rö vi den, le he tõ ség van a le he tõ leg na -
gyobb mér té kû au to nó mia meg va ló sí tá sá ra az Egye sült Ki rály sá gon be lül, fel -
té ve, hogy az észa ki par la ment ezt jó vá hagy ja. A leg al is ta di ce y á nu sok ra gasz -
kod ni fog nak ah hoz, hogy a West mins ter szu ve re ni tá sa Észak-Ír or szág ban
érin tet len ma rad jon, de ha az Egyez mény meg szi lár dul, az Egye sült Ki rály -
ság és Észak-Ír or szág fö de rá ci ós vi szo nya kö zép tá von biz to sí tott lesz – bár -
mit mon da nak is az al kot mány an ci en ré gi me-jé nek szá raz zu ga i ban.

Ír fö de ra li zá ci ós fo lya ma tok

Az Egyez mény az el ed dig Eu ró pa leg cent ra li zál tabb ál la má nak szá mí tó
Ír Köz tár sa ság szá má ra is meg nyit ja az utat a fö de ra li zá ció felé. Az Észak– 
Déli Mi nisz te ri Ta ná csot mind az észa ki, mind a déli na ci o na lis ták a fö de rá lis
Ír or szág csí ra-in téz mé nyé nek te kin tik: kez det ben kon fö de rá ció, ké sõbb, a bi -
za lom ki épí té se után, fö de rá ció. Ezt az ug ró desz ka-el mé le tet el sõ sor ban
a „nem un ion is ták” han goz tat ják, de nem té ved nek ab ban, hogy sok na ci o na -
lis ta „át me ne ti nek” te kin ti az Észak–Déli Ta ná csot – ezt mond ja a Sinn Fein;
ezt mond ja a Fi an na Fáil.

Sem az ír kor mány, sem a nép nem mon dott le az ír egye sí tés rõl, ami kor
jó vá hagy ták az Egyez ményt. El len ke zõ leg, az Egyez mény tük rö zi „az ír nem -
zet el tö kélt szán dé kát, hogy har mó ni á ban és ba rát ság ban egye sít se mind azo -
kat, akik Ír or szág szi ge tén él nek, sok fé les égük ben és tra dí ci ó ik ban, el is mer -
ve, hogy az egye sült Ír or szág csak bé kés esz kö zök kel va ló sít ha tó meg, ahol ki -
fe je zés re jut a több ség jó vá ha gyá sa, a szi get mind két fe lé ben” (az új 3. cikk
ren del ke zé se). A mó do sí tott Ír Al kot mány ezért hi va ta lo san el is me ri a két tör -
vé nyes ha tal mat, me lyek együtt jo go sul tak részt ven ni az ír nem zet ön ren del -
ke zé sé nek gya kor lá sá ban. Az egye sí tés már nem kö tõ dik az „egy sé ge sí tés -
hez”, és minden tekintetben összeegyeztethetõ a teljes konföderációval vagy
a föderációval. 

Az ír egye sí tés nem zár ha tó ki a je len le gi de mog rá fi ai és vá lasz tói tren dek 
alap ján – me lyek a na ci o na lis ta sza va za tok ará nyá nak ki tar tó nö ve ke dé sét
ered mé nyez ték a kü lön bö zõ vá lasz tá si rend sze rek ben.21 Az át dol go zott Ír Al -
kot mány ban meg elõ le ge zett bár mi fé le ké sõb bi egye sí tés ter mé sze te most

A Brit–Ír Egyez mény ter mé sze te 45

21 Lásd John McGar ry és Bren dan O’ Le a ry: Exp la i ning Nort hern Ire land: Bro ken Ima ges. Ox -
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La Fin-de-Si èc le, the Twi light of the Se cond Pro tes tant As cen dan cy and Sinn Fein”s Se -
cond Co ming. Par li a men ta ry Af fa irs, 5. kö tet, 4. sz. 1997. 672–680. 



egé szen más. Tá vol ról sem ha son lít sem mi fé le asszi mi lá ci ós prog ram hoz.
Az „iden ti tá sok és tra dí ci ók sok fé le ség ének” tisz te le te mind a kon szo ci á lis,
mind a kon/fö de rá ci ós lo gi ká nak meg fe lel. Azt ál lí tom, hogy az Egyez mény
kö te le zi a köz tár sa sá got tör vé nyei és jog vé del me rend sze re zé sé re, hogy fel ké -
szül jön egy kon/fö de rá lis vagy egy egy sé ges Ír or szág le he tõ sé gé re. Az Egyez -
mény Észak-Ír or szá got az Ír Al kot mány hoz tar to zó tör vé nyes egy ség ként is -
me ri el. Eset le ges be ol vasz tá sa vagy po li ti kai egy sé gé nek meg szün te té se te -
hát már nem le het a Bun re acht nah Éi re ann22 prog ram já nak ele me.
Az Egyez mény meg elõ le ge zi Ír or szág mind két tör vé nyes ha tal má nak egy -
azon, az egyé ni és csoportos jogokat védõ rezsim alá rendelését – ez a helyzet
minden tekintetben összeegyeztethetõ egy késõbbi formális kon fö de rá ci ó -
val vagy föderációval.

Ta lán ér de mes el gon dol kod ni azon, hogy mi tör tén ne, ha az egye sí tés
több sé gi tá mo ga tás ra ten ne szert Észak-Ír or szág ban. Ha a na ci o na lis ták he lyi 
több sé gi tá mo ga tás ra tesz nek szert Észak-Ír or szág ban, nem fel tét le nül át gon -
dolt ér de kük, hogy sür ges sék a ré gió azon na li ad mi niszt ra tív és jogi asszi mi lá -
ci ó ját a köz tár sa ság ba. Ér de kük ben áll na meg õriz ni Észak-Ír or szág po li ti kai
egy sé gét egy fö de rá lis Ír or szá gon be lül – vé gül is he lyi több ség nek szá mí ta ná -
nak. Ugyan ez len ne a hely zet a köz tár sa ság kor mány ko a lí ci ó já val, akik nek
a szá mí tá sa it ta lán össze za var ná az észa ki részt ve võk be lé pé se. Az un ion is ták
egy ré sze ilyen ki lá tá sok mel lett vi szont ta lán az egy sé ges Ír or szá got vá lasz ta -
ná ki seb bik rossz ként – arra szá mít va, hogy a na gyobb já ték tér ben a kor mány -
ala kí tás kulcs sze rep lõ i ként védettebb helyzetben lennének, mint
Észak-Írország kisebbségeként. Ez azonban pusztán egy lehetséges jövõ.

Ugyan ak kor tud juk, hogy az Egyez mény kon/fö de rá lis di men zi ói nem
pusz tán pán-ír vagy pán-brit ter mé sze tû ek. Egy olyan Eu ró pai Uni ó ban fog -
nak meg va ló sul ni, mely nek szin tén erõs kon fö de rá lis kap cso la tai és ko moly
fö de ra lis ta am bí ci ói van nak. A kön/fö de ra li zá ci ó nak ez az újabb ré te ge nem
fel tét le nül ve zet szer ve ze ti el lent mon dá sok hoz, és rész ben se gít het is az
olyan di lem mák nak a fel ol dá sá ban, ahol az a kér dés merül fel, hogy egy ügy
London vagy Dublin irányítása alá tartozik-e.

Ket tõs vé de lem és társ-szu ve re ni tás

Az Egyez mény leg ki fi no mul tabb ré sze túl mu tat a kon szo ci á lis gon dol -
ko dás alap ja in. Ez a rész a hall ga tó la gos „ket tõs vé del mi mo dell” – a 
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társ-szu ve re ni tás ele me i vel át szõ ve. Ezt az egyez ményt úgy ál lít ot ták össze,
hogy ko moly de mog rá fi ai és vá lasz tói vál to zá sok mel lett is meg áll ja a he lyét.
Az Egyez mény a kol lek tív és sze mé lyi jo gok egyé ni vé del mét ígé ri, a je len le gi 
ha tár mind két ol da lán. Gya kor la ti lag olyan fel té te lek mel lett nyújt vé del met
most az észa ki na ci o na lis ták nak, ame lyek ér vé nye sek lesz nek az uls te ri un -
ion is ták ese té ben is, ha ki sebb ség be ke rül nek egy egye sült Ír or szág ban. A kö -
zös sé ge ket egya ránt vé de ni kell ha több ség ben vagy ki sebb ség ben van nak, és
ha a szu ve re ni tás az Egyesült Királyságon vagy a köztársaságon múlik – innen 
a „kettõs” védelem kifejezés.

A két ál lam a je len le gi és maj da ni ki sebb sé gek köl csö nös he lyi vé del mé -
nek ígé re tén túl két olyan kor mány kö zi szer vet is lét re ho zott, me lyek ezen
kö zös sé gek vé del mét szol gál ják. Az egyik az An gol–Ír Egyez mény örö kö se,
a kor mány kö zi ta nács, mely ga ran tál ja a köz tár sa ság rész vé te lét a po li ti kai stra -
té gia ki ala kí tá sá ban min den olyan kér dés ben, mely (még) nem ke rült az észa -
ki par la ment vagy az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács elé. A má sik a Brit és Ír Ta -
nács. Ha va la ha meg va ló sul na az ír egye sí tés, a köz tár sa ság kor má nya szá má -
ra po li ti ka i lag le he tet len len ne, hogy ne ajánl ja fel a brit kor mány nak
ugyanezeket a lehetõségeket az említett fórumokon.

Fon tos ki tér ni arra, hogy mi nem tör tént meg a két szu ve rén kor mány kö -
zött. A társ-szu ve re ni tást nem he lyez ték for má lis ala pok ra. Az un ion is ták sze -
rint az 1985-ös An gol–Ír Egyez ményt az Észak–Déli Ta nács el is me ré se fe jé -
ben el tö röl ték. Ez az ál lí tás leg alább is túl zás. Az új Egyez mény ér tel mé ben az
ír kor mány nak to vább ra is be le szó lá sa van azok ba az észak-ír ügyek be, me -
lyek nem ke rül tek az Észa ki Par la ment elé, az An gol–Ír Egyez mény 4. cik ké -
nek meg fe le lõ en. Szin tén en nek az egyez mény nek meg fe le lõ en, to vább ra is
lesz kor mány kö zi ta nács az ilyen ügyek in té zé sé re, mely nek el nö ke az ír kül -
ügy mi nisz ter, és az észak-ír ál lam tit kár, és a ta ná csot to vább ra is ál lan dó tit kár -
ság szol gál ja ki. Az új Egyez mény ezen fe lül „in ten zí vebb együtt mû kö dést”
ígér a két kor mány kö zött az egész szi get re és a ha tá ro kon túl ra ter je dõ jo gok,
igaz ság szol gál ta tás, bör tö nök és rend õr ség kér dé sé ben – amíg ezek az ügyek
nem ke rül nek az észa ki kor mány elé. Az észa ki par la ment kép vi se lõ i nek va ló -
ban van fel ha tal ma zá suk a kor mány kö zi kon fe ren ci á ban való rész vé tel re –
ami di csé re tes de mok ra ti kus tö rek vés –, nem lesz azon ban le he tõ sé gük arra,
hogy meg aka dá lyoz zák a két kor mányt a sa ját ha tás kö rük ben való tény ke dés -
ben. Az An gol–Ír Egyez mény tel jes egé szé ben meg elõ le gez te ezt a fel ál lást.23
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Ezért helyénvalóbb azt mondani, hogy az Angol–Ír Egyezményt
beteljesítették, mint azt, hogy eltörölték.

Az Egyez mény ka to nai és po li ti kai ter mé sze te

Az Egyez mény in téz mé nyes szem pont ból össze tett, de pon to san il lesz -
ke dik az itt fel vo nul ta tott fo gal mi ka te gó ri ák hoz. Szük ség te len új ter mi nu so -
kat al kal maz ni az egyez ség le írá sá hoz – ki vé ve ta lán ott, ahol a „ket tõs vé del -
mi” mo dell ki fe je zést hasz nál tam. Az Egyez mény szer teá ga zó, több szin tû, és 
min den alá író szá má ra kí nál va la mit. In téz mé nyei át fog ják az észak-ír na ci o -
na lis ták és un ion is ták, Észak-Ír or szág és a köz tár sa ság, és Ír or szág és Bri tan -
nia kö zöt ti vi szo nyok egész rend sze rét. Nem je len ti sem a na ci o na lis ták, sem 
az un ion is ták gyõz el mét. Mind két fél ki tart hat köz pon ti tö rek vé sei és
alap-iden ti tá sa mel lett, véd he ti vagy job ban ki nyil vá nít hat ja ér de ke it. Az al -
kot má nyos fel épít mény le írá sa azon ban egy do log; az in for má lis po li ti kai va -
ló ság gyak ran na gyon el tér et tõl.

Az Egyez mény le het vég te le nül ki fi no mult in téz mé nyi konst ruk ció, de
min den ki ben fel me rül a kér dés: „Va jon kár tya vár-e, amely a leg ap róbb nyo -
más ra fel bo rul hat?” Mi tör té nik, ha a ke mény vo na las lo ja lis ták vagy re pub li -
ká nu sok ki játsszák orá ni ai vagy zöld kár tyá i kat, vagy a pu hább vo na las po li ti -
ku sok el szá mít ják ma gu kat? Ne he zebb lesz-e a si ke res meg va ló sí tá sa, mint
a meg al ko tá sa? Ezek messze sem ok ta lan ag go dal mak, ahogy a jú li u si drumc -
ree-i zen dü lés, az au gusz tu si omagh-i mé szár lás, és a kor mány ala kí tás és a le -
sze re lés kö rü li fo lya ma tos vál ság is mu tat ja. A ki ter jedt in téz mény rend szer
azon ban adhat okot örömre, ha a rendezés katonai és politikai természetét
vizsgáljuk. Adhat okot óvatosságra is.

Egyez ség a fegy ve res konf lik tus vé gé rõl

Az Egyez mény olyan po li ti kai ren de zés, mely utat nyit a fegy ve res konf -
lik tus fel szá mo lá sa felé, ez zel a bé kés ren de zés meg te rem té sét ígé ri – igaz, az
Egyez mény for má li san nem tér ki a ka to nai vagy pa ra mi li tá ris szer ve ze tek re.
Az Egyez mény ma gá ba fog lal ja a le sze re lést, a ka to na ság vissza vo ná sát, a rend -
õr ség re form ját, és a be bör tön zöt tek sza ba don bo csá tá sát. A szö veg eb ben
a sor rend ben fog lal ko zik a kér dé sek kel, és egy ér tel mû, hogy bár ezek egy más -
sal össze füg gõ kér dé sek, nem kap cso lód nak konkrétan az új politikai
intézmények felállításához vagy annak idõbeosztásához.

48 BREN DAN O’ LE A RY



Vissza hí vás

Az Egyez mény egy ér tel mû en ren del ke zik a vissza hí vás ról. Az Egyez -
ményt be tar tó pa ra mi li tá ri sok nak nem kell for má li san le ten ni ük a fegy vert
azok elõtt, akik kel a há bo rú ban szem ben áll tak. Az „összes pa ra mi li tá ris szer -
ve zet tel jes le fegy ver zé sé nek” meg va ló sí tá sát a ka na dai John de Chas te la in ál -
tal ve ze tett Füg get len Nem zet kö zi Le sze re lé si Bi zott ság se gí ti. A pa ra mi li tá -
ris szer ve ze te ket a tár gya lá so kon (in for má li san) kép vi se lõ pár tok nak „hasz -
nál ni uk kell eset le ges be fo lyá su kat an nak ér de ké ben, hogy az Egyez mény
észa kon és dé len tör té nõ jó vá ha gyá sát kö ve tõ két éven be lül, és a tel jes ren de zés
vég re haj tá sá nak kon tex tu sá ban meg va ló sul jon az összes pa ra mi li tá ris szer ve zet
le fegy ver zé se”.24

A dõlt be tû vel sze dett szö veg ré szek a le sze re lés be fe je zé sé nek, és nem
a kez de té nek idõ pont ját ha tá roz zák meg, és vi lá go san ki de rül, hogy a le sze re -
lés kap cso ló dik a tel jes ren de zés vég re haj tá sá hoz – be le ért ve az (észa ki,
észak–déli, és ke let–nyu ga ti) kor mány za ti szer ke zet ki ala kí tá sát –, és a rend -
õr ség re form já hoz. Ez az oka an nak, hogy Da vid Trimb le arra vo nat ko zó kö -
ve te lé se, hogy a Sinn Fein kezd je el az IRA le sze re lé sét az észa ki kor mány
meg ala kí tá sa elõtt sér ti az Egyez mény szö ve gé nek min den faj ta éssze rû ér tel -
me zé sét. Az észa ki kor mány meg ala kí tá sa nél kül az Egyez mény nek a he lyi
pár tok együtt mû kö dé sét fel té te le zõ egyet len for má lis in téz mé nye sem jö het
lét re. A Sinn Fein meg ne vez te a Nem zet kö zi Bi zott ság ba de le gá lan dó kép vi -
se lõ jét; nyi lat ko za tot tett köz zé ar ról, hogy a há bo rú nak vége; és most elõ ször 
nyíl tan el ítél te a töb bi re pub li ká nust – a Va ló di IRA (Real IRA) tag ja it, akik az
omagh-i bom bá zást vég re hajt ot ták. Se gí ti az ETA-t is a spa nyol or szá gi tûz -
szü net és po li ti kai tár gya lá sok meg szer ve zé sé ben. Da vid Trimb le és né hány
fel sõ ve ze tõ je nem te kin ti ezt a te vé keny sé get a jó szán dék elég sé ges bi zo nyí -
té ká nak. Az UUP a Sinn Fein min den lé pé se nyo mán még töb bet kö ve telt.
A je len le gi hely ze tet te kint ve a vál ság ra egyet len le het sé ges meg ol dás mu tat -
ko zik: reg gel be je len tik a kor mány ala kí tást, dél után be je len tik az IRA le sze re -
lé sé re tett konk rét lépéseket. Ezzel a megoldással mind az UUP, mind a Sinn
Fein elmondhatná, hogy tartották magukat az Egyezmény betûjéhez és
szelleméhez. Egyelõre azonban mindkét párt fokozódó katasztrófapolitikába 
zárkózik.
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De mi li ta ri zá ció, rend õr sé gi re form és a be bör tön zöt tek sza ba don bo csá tá sa

Az Egyez mény Észak-Ír or szág „de mi li ta ri zá lá sát” ígé ri, és az Egye sült Ki -
rály ság fo ko za tos lé pé sek kel já rul hoz zá en nek meg va ló sí tá sá hoz. Konk rét
ígé re te ket fo gal maz tak meg a „nor ma li zá lás ra”; biz to sít ja, hogy a fegy ver zet
fej lesz té sé nek és szá má nak mér sék lé se, és a biz ton sá gi fel sze re lés és a ké szen -
lé ti erõk fel szá mo lá sa „meg fe lel jen az ál ta lá nos ve szély mér té ké nek”.
Az Egyez mény alá í rói el kö te lez ték ma gu kat a sze mé lyi fegy ve rek sza bá lyo zá -
sá ra és el le nõr zé sé re – az észak-ír ál lam pol gá rok, el sõ sor ban a pro tes táns un -
ion is ták szo kat la nul ma gas há nya dá nak a bir to ká ban van hi va ta los en ge -
déllyel ha lá los fegy ver.25

A rend õr ség re form já nak ügyét egy füg get len bi zott ság ra bíz ták.26 A bi -
zott ság nak 1999 nya rá ig kell je len tést ké szí te nie. Ha tás kö ré nek meg ha tá ro zá -
sá ban el vá rás ként sze re pel, hogy ja vas la tot te gyen olyan rend õr ség fel ál lí tá sá -
ra, mely „rep re zen ta tív”, „alap ve tõ en fegy ver te len”, „pro fesszi o ná lis, ha té -
kony és ered mé nyes, igaz sá gos és pár tat lan, rész re haj ló po li ti kai kont roll tól
men tes; el szá mol tat ha tó… [és] meg fe lel az em be ri jogi nor mák nak”.27 En -
nek a bi zott ság nak a le sze re lés be fe je zé se elõtt egy év vel kell le ad nia a je len té -
sét. Ne héz len ne azt gon dol ni, hogy az Egyez mény ké szí tõi vé let le nül vá laszt -
ot ták ezt az idõ zí tést. A rend õr ség re form já nak nyil vá nos fel vá zo lá sa egy sze -
rû en bi za lom erõ sí tõ in téz ke dés ként kell, hogy szol gál jon a na ci o na lis ták
szá má ra, mi e lõtt meg tör tén het a re pub li ká nus le sze re lés na gyobb ré sze. En -
nek a terv nek a gyors közzététele lehet a kormányalakítási válság egyik
megoldása – bár a rendõrségi reform szükséges radikalizmusát David
Trimble és munkatársai nehezen fogják lenyelni.

A ter ro ris ta cse lek mé nye kért (sche du led of fen ces) be bör tön zött pa ra mi li tá -
ri sok és a ci vi lek meg gyil ko lá sá ért be bör tön zött kis szá mú ka to nai al kal ma -
zot tak ko rai sza ba don bo csá tá sa ke ve sebb fenn aka dás sal zaj lott, mint vár ha tó
lett vol na. Az erõ szak ál do za ta i nak se gí té sé re tett in téz ke dé sek hoz zá já rul tak
an nak a fáj da lom nak az eny hí té sé hez, amit ezek a ko rai sza ba don bo csá tá sok
okoz tak bi zo nyos kö rök ben. A ko rai sza ba don bo csá tá sok ösz tön zést je len tet -
tek né hány ult ra-pa ra mi li tá ris szer ve zet, pél dá ul a Lo y a list Vo lun te er For ce
szá má ra a tûz szü net jó vá ha gyá sá ra, ami vel elõny höz jut tat hat ták be bör tön -
zött tagjaikat, és az LVF esetében arra, hogy megtegyék az elsõ leszerelési
lépést, melyet remélhetõleg újabb lépések sorozata követ.
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Az Egyez mény po li ti kai ter mé sze te

Egyez ség szü le tett te hát a ka to nai és pa ra mi li tá ris konf lik tus fel szá mo lá -
sá nak mód já ról. Bi zo nyos di men zi ók ban van moz gás, má sok ban vi szont
nincs. Mi e lõtt rá tér nénk a vég sõ meg ol dás aka dá lya i ra, vizs gál juk meg rö vi -
den az Egyez mény po li ti kai ter mé sze tét. Az Egyez mény az el is me rés kü lön -
bö zõ for má in nyug szik – ezek közé tar to zik a ha tal mi egyen súly el is me ré se
is. Ez dip lo má ci ai aktus, de nem csak jámbor érzelmeken, hanem józan
kalkuláción is alapul.

El is me rés. Az Egyez mény ál la mok és nem ze ti kö zös sé gek kö zöt ti el is me -
ré si ak tus. Az Ír Köz tár sa ság el is mer te Észak-Ír or szág stá tu szát az Egye sült Ki -
rály sá gon be lül, amennyi ben az Egyez mény ben fog lal tak meg va ló sul nak.
Az Egye sült Ki rály ság el is mer te Ír or szág né pe i nek jo gát nem ze ti ön ren del ke -
zé sük gya kor lá sá hoz, mind egye te me sen, mind egyé ni leg. Meg erõ sí tet te,
hogy Észak-Ír or szág nak joga van több sé gi jó vá ha gyás sal el sza kad ni, és egye -
sül ni az Ír Köz tár sa ság gal. Az Ír Köz tár sa ság el is mer te az un ion is ták brit po li ti -
kai iden ti tá sát. Az Egye sült Ki rály ság nem ze ti ki sebb ség ként, nem pusz tán
kul tu rá lis vagy val lá si ki sebb ség ként, és egy le het sé ges jö võ be li ír több ség ré -
sze ként is mer te el az észa ki na ci o na lis tá kat. A két ál lam po li ti kai sze rep lõ ként 
is mer te el azo kat a pa ra mi li tá ri so kat, akik meg szer vez ték a tûz szü ne te ket.
Nem kö te lez ték õket meg adás ra a ha tó sá ga ik elõtt, és hoz zá já rul tak a be bör -
tön zöt tek sza ba don bo csá tá sá hoz a szer ve ze tek tûz szü ne té nek biz to sí tá sa fe -
jé ben. A tûz szü ne tet be je len tõ pa ra mi li tá ri sok né hány ki vé tel lel el is mer ték
egy mást. Az un ion is ták na ci o na lis ták ként, és nem pusz tán ka to li kus ként
vagy ki sebb ség ként is mer ték el a na ci o na lis tá kat. A na ci o na lis ták un ion is ták -
ként, és nem pusz tán pro tes táns ként is mer ték el az uni o nis tá kat. A na ci o na lis -
ták és az un ion is ták el is mer ték a „má so kat” – akik nem un ion is ták és nem na -
ci o na lis ták. Az el is me rés min den te kin tet ben hi ány ta lan: He gel és Char les
Ta y lor szí vet me len ge tõ nek ta lál ná a mai Észak-Ír or szá got.28

Ha tal mi egyen súly. Az Egyez mény alap ját ké pe zi még a ha tal mi egyen súly
el is me ré se. Az 1985-ös An gol–Ír Egyez mény újabb, de vég sõ so ron ter mé -
keny holt pont hoz ve ze tett. A re pub li ká nu sok nak nem volt azon na li ki lá tá -
suk je len tõs vá lasz tá si elõ re lé pés re, és kor lá to zott nak bi zo nyult a „bri tek
gyen gí té sé re” szol gá ló ka to nai ka pa ci tá suk. A ’80-as évek vé gén, a ’90-es évek 
ele jé ig új ra szer ve zõ dõ lo ja lis ták ké pe sek vol tak emel ni az erõ szak
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fenn tar tá sá nak árát a re pub li ká nus vá lasz tók kö ré ben. Az un ion is ták fel is mer -
ték an nak a kor lá ta it, ha egy sze rû en ne met mon da nak, mi köz ben a fe jük fö -
lött va ló sul tak meg a brit vagy kor mány kö zi kez de mé nye zé sek. Ka to nai és po -
li ti kai holt pont kö vet ke zett. A „fa gyos fel szín” alatt azon ban vol tak struk tu rál -
is vál to zá sok, me lyek re John Why te is ki tért leg utób bi ta nul má nyá ban.29

Ezek közé tar to zott a na ci o na lis ták na gyobb esély egyen lõ sé ge és ma ga biz tos -
sá ga, és a de mog rá fi ai (így a vá lasz tói) ha tal mi egyen súly el to ló dá sa a kö zös sé -
gek kö zött – ezek a vál to zá sok együtt erõ sí tet ték azt a tényt, hogy a na ci o na lis -
tá kat sem mi lyen po li ti kai rendezés nem állíthatja vissza alárendelt
helyzetükbe. John Hume és Gerry Adams kezdeményezése konstruktívan
reagált erre az új holtpontra. Sok munkába került, míg kezdeményezésük
meghozta gyümölcsét.

Az egyez ség. Az Egyez mény lel ke egy egyez ség. A na ci o na lis ták azért fo -
gad ták el, mert po li ti kai, jogi és gaz da sá gi egyen lõ sé get ígér ne kik most, a jö -
võ ben pe dig olyan in téz mé nye ket, me lyek ben erõs ér de kelt sé gük van, és le -
he tõ sé gük nyí lik az ír egye sí tés re. Részt vesz nek Észak-Ír or szág kor mány zá -
sá ban, ahe lyett, hogy õket kor má nyoz nák az un ion is ták vagy a brit kor mány.
Ezt a kor mány za ti rész vé telt rá adá sul olyan jö võ be li re for mok ígé re té vel kap -
ják, me lyek or vo sol ják a múlt be li köz vet len vagy köz ve tett disz kri mi ná ció
örök sé gét. A Sinn Fein és az IRA re pub li ká nu sai olyan in téz mé nyek hosszú
so rá ra vált hat ják a há bo rút, me lyet sem meg nyer ni, sem el ve szí te ni nem tud -
tak, melyekben joggal állíthatják, hogy csak módszereik változtak, céljuk,
a megosztottság eltörlése azonban nem.

Az Egyez mény na ci o na lis ta tá mo ga tott sá gát nem ne héz meg ér te ni. Szá -
muk ra ez na gyon jó ket tõs ki me ne te lû tét. De mi ért fo gad ta el az UUP és a lo -
ja lis ták ezt a több mint kon szo ci á lis al kut, ezt az egyez sé get a na ci o na lis ta dé -
mon nal? Tony Bla ir és Bill Clin ton igé ze te és lá tens fe nye ge té sei, Ge or ge
Mit chell dip lo má ci á ja, és az összes párt be vo ná sá val zaj ló tár gya lá sok nem
ma gya ráz zák elég meggyõ zõ en, mi ért ve zet te Da vid Trimb le olyan útra a párt -
ját, mely re leg ke vés bé sem akart rá lép ni, és ezek a té nye zõk az intelligenciáját 
sem ellensúlyozzák. 

Meg lá tá som sze rint az Egyez ményt tá mo ga tó uni o nis tá kat nem annyi ra
az IRA hosszú há bo rú ja, mint az Egye sült Ki rály ság vé del me és biz to sí tá sa ér -
de kel te. Szá mí tá sa ik azt su gall ták, hogy csak nagy vo na lú ság gal tud ják már
meg nyer ni a na ci o na lis tá kat az Egye sült Ki rály ság szá má ra, és meg vé de ni
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ma gu kat a de mog rá fi ai ha ta lom ban be kö vet ke zõ vár ha tó an föld ren gés sze rû
el to ló dás tól. Az un ion is ták most részt kap hat nak az ön kor mány zat ból, meg -
elõz he tik azt, hogy a brit kor mány to váb bi egyez sé ge ket kös sön az ír ál lam -
mal a fe jük fö lött, és van némi esé lyük arra, hogy meg gyõz zék az ír na ci o na lis -
tá kat, hogy egy új já ala kult Egye sült Ki rály ság biz ton sá gos hazát kínál nekik.
Megkötötték az Egyezményt, hogy elhárítsanak valami rosszabbat. 

El kép ze lé sek. Az iden ti tá sok és ér de kek el is me ré se szük sé ges, de nem
elég sé ges fel té te le az al kot má nyos ren de zés nek. A tá gan ér tel me zett vagy ru -
gal ma san ki fej tett el kép ze lé sek azon ban szin tén fon tos sze re pet ját szot tak az
Egyez mény el ké szí té sé nél. Fej lõ dé sü ket, el ter je dé sü ket és ha tá su kat ne he -
zebb nyo mon kö vet ni, de ez nem je len ti azt, hogy a fel adat ki vi te lez he tet len.
Az Egyez mény ké szí té se so rán nyil ván va ló volt a meg újult nyelv és po li ti ka ta -
nu lá sa – ugyan ak kor ér zé kel he tõ volt a ma kacs po li ti kai el len ál lás a hal dok ló
Ma jor-kor mány és az 1995–97-es dub li ni so vi nisz ta szi vár vány ko a lí ció leg -
fel sõ kö re i ben. Az el kép ze lé sek sok és sok fé le el mé tõl szár maz nak – po li ti ku -
sok tól, köz tiszt vi se lõk tõl, és szá mos nem hi va ta los ta nács adó tól. Alap ve tõ
fon tos sá gú volt a konf lik tus nem ze ti ala po kon – és nem a val lá si szél sõ sé gek
vagy ter ro riz mus fo lyo má nya ként – való de fi ni á lá sa. Ilyen vál tás nél kül nem
jö he tett vol na lét re az An gol–Ír Egyez mény, az 1995-ös Ke ret do ku men tu -
mok, és maga az Egyez mény sem. A más hol be kö vet ke zõ vál to zá sok – a Hi -
deg há bo rú vége és en nek utó ha tá sai, a Dél-Af ri ká ban és a Kö zép-Ke le ten zaj -
ló po li ti kai vál to zás – sze le és nyo ma he lyi szin ten is érez he tõ volt. A konf lik -
tus oka i nak ha gyo má nyos ma gya rá za tai egy re kevésbé hatottak a helyi
szereplõkre – sokan nyitottak a kompromisszumok, és olyan politikai
intézmények felé, melyek távolodást jelentettek a helyes kormányzás
londoni vagy dublini elképzelésétõl. 

Az Egyez mény mint alku szép sé ge ab ban rej lik, hogy mind a na ci o na lis -
ták nak, mind az uni o nis ták nak jó okuk van fel mér ni an nak eré nye it, és úgy
vél ni, hogy hosszú tá von iga zuk van. Nem le het nek biz to sak az iga zuk ban,
ezért haj lan dó ak most erre az ala pos ren de zés re. De va jon, Ye ats sza va i val
élve, „ször nyû szép ség”-e ez? El sor vad és meg hal-e az Egyez mény, ha ki de -
rül, ki nek van iga za hosszú tá von? Nem zár ha tó ki a le he tõ ség, de ezért ki fi ze -
tõ dõ az Egyez mény fel épí té sé nek gon dos ta nul má nyo zá sa. Nem akár mi lyen 
kon szo ci á lis mo dell ez, mint pél dá ul a li ba no ni, amely a vá lasz tói kö zös sé gek -
ben vég be me nõ legapróbb demográfiai átalakulásra is érzékeny.

Mind két blokk szá má ra tar tal maz ösz tön zõ ket az al kal maz ko dás ra, épp
azért, hogy jö võ ké pét va ló szí nûb bé te gye: más szó val, mind ket tõ nek oka van
kre a tí van cse le ked ni az ön be tel je sí tõ jós la tok alap ján. A ket tõs vé del mi
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mo dell ál dá sa, hogy eny hí ti a fáj dal mát an nak, aki té ve dett a jö võt il le tõ en.
Az Egyez mény ben fog lalt kon fö de rá ci ós és fö de rá ci ós le he tõ sé gek biz to sít -
ják, hogy, tör tén jen bár mi, mind két nem zet kö zös ség kap cso lat ban ma rad az
ál ta la pre fe rált nem zet ál lam mal. Rá adá sul az Egyez mény nem zár ja ki azt a le -
he tõ sé get, hogy a pár tok egy jö võ be li for du lat ha tá sá ra hoz zá já rul ja nak egy
teljes brit és ír társuralmi modellhez Észak-Írországban és felette. 

Ter mé sze te sen szá mí ta ni kell ne héz sé gek re, de Észak-Ír or szág nak új,
bár kis sé in ga tag és ki egyen sú lyo zat lan két nem ze tû szu per több sé ge van.
A par la ment és vég re haj tó bi zott sá ga dol goz hat, és az észak sok fé le népe
össze bé kí té sé nek me cha niz mu sá vá vál hat. Ne héz sé gek lesz nek a költ ség ve -
tés és a tá gabb kor mány prog ram el fo ga dá sa kö rül, és a vas ka la po sok vagy vas -
ök lû ek ezek nek a ki hasz ná lá sá ban fog nak re mény ked ni. Az ír tör té ne lem má -
so dik pro tes táns ha ta lom át vé te lé nek és a mi li táns re pub li ka niz mus új bó li fel -
tá ma dá sá nak ke ze lé se nem könnyû fel adat, de az Egyezmény még elsõ
születésnapja elõtt sok mindent lehetetlenné tehet.

Az át me net po li ti ká ja: va ló szí nût len part ne rek játsz mái, 
és a le ga liz mus kí sér té se

Mi e lõtt az op ti mis ta kép tes tet ölt het, sok mun kát el kell vé gez ni.
Az Egyez mény po li ti kai meg erõ sí té sé hez el kell ke rül ni né hány rö vid távú kí -
sér tést az elõ nyök ma xi ma li zá lá sá ra és a játsz má zás ra. Az egyez mény kö zép -
pont já ban négy bel sõ po li ti kai erõ áll – a tör té nel mi leg mér sé kelt na ci o na lis -
ták és un ion is ták kö zül az SDLP és az UUP, a mára mér sé kelt re pub li ká nu -
sok és lo ja lis ták kö zül pe dig a Sinn Fein és a PUP/UDP.30 Az Egyez mény
meg tar tá sá hoz ezek nek a po li ti kai erõk nek alap ja ik meg õr zé se mel lett in for -
má lis ko a lí ci ós part ner ként kell fel lép ni ük. A rö vid ség érdekében most csak
két ilyen lehetõséget fogok megvizsgálni. 

Leg na gyobb eséllyel az UUP fog a rö vid tá vú elõ nyök re és a játsz mák ra
tö re ked ni. Eb ben a párt ban okoz ta a leg na gyobb sza ka dást az Egyez mény
meg al ko tá sa. Sza va za to kat ve szí tett a „nem un ion is ták” ja vá ra, és el ve szí tett
to váb bi elé ge det le ne ket a sa ját plat form ján meg vá lasz tot tak kö zül. Ve ze tõi
szá má ra kí sér tést je lent, hogy új ra tár gyal ják az Egyez ményt a meg va ló sí tás so -
rán. Et tõl párt juk új bó li meg erõ sí té sét re mél he tik, tá mo ga tást von hat nak el
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a „puha ne mek” tá bo rá ból az un ion is ták kö ré ben. Az UUP olyan Egyez -
ményt sze re tett vol na, amely nagy részt Észak-Ír or szá gon be lül ma rad, és
amely ben az SDLP-vel kö zö sen kor má nyoz ták vol na Észak-Ír or szá got. Sok -
kal job ban sze ret né Észak-Ír or szá got a Sinn Fein for má lis rész vé te le nél kül
kor má nyoz ni. En nek kö vet kez té ben az UUP szá má ra a leg na gyobb kí sér tés
egy olyan játsz ma, amely ben a le sze re lés ügyét fel hasz nál va meg oszt hat nák
a hí ve ik ál tal pán-na ci o na lis ta blokk nak te kin tett tá bort. Ha el érik a le sze re -
lést, arra szá mít hat nak, hogy meg oszt ják a Sinn Fein re pub li ká nus bá zi sát –
és ez zel be érik; ha nem érik el a le sze re lést, gon dol hat ják, hogy sza bo tál ják az
Egyez mény ra di ká li sabb na pi ren di pont ja it, ha si ke rül meg tar ta ni a brit tá mo -
ga tást a le sze re lés kér dé sé ben. Az UUP szá má ra a kí sér tés az, hogy utó la gos
tár gya lá sok ba bo csát koz za nak az Egyez mény rõl, amit a vélt po li ti kai gyen ge -
sé gük kel súlyosbított opportunizmus motivál. Ennek a játszmának a jelei
a mesterkélt „legalizmus”, az Egyezmény ellenséges és kicsinyeskedõ
értelmezése, a halogatás és kertelés, és a katasztrófapolitika lesznek.
Ismerõsnek fognak tûnni a jelek. 

A má sik le he tõ ség a re pub li ká nu so ké. A re pub li ká nu sok szá má ra szin tén 
kí sér tést je lent majd egy má sik faj ta játsz ma. Ra gasz kod hat nak és ra gasz kod -
ni fog nak az Egyez mény min den be tû jé hez, hogy fenn tart sák vá lasz tó tá bo ru -
kat és po li ti kai stra té gi á ju kat, még ak kor is, ha ez a ra gasz ko dás nagy ne héz sé -
ge ket okoz in for má lis part ne re ik, az UUP és az SDLP szá má ra. Gon dol hat -
ják, hogy ket tõs ki me ne te lû tét jük van. Ha az UUP tel je sí ti az Egyez ményt,
az ne kik jó; ha nem tel je sí ti, ak kor a Sinn Fein olyan po zí ci ó ba ke rül het, hogy 
ezért az uni o nis tá kat ter hel je a fe le lõs ség. A ke mény vo na las re pub li ká nu sok
szá má ra az egyez mény meg va ló sí tá sá nak el ma ra dá sa ürü gyet szol gál tat hat
a há bo rú új ra kez dé sé re. A pu hább vo na la sok ez zel szem ben úgy ér vel het -
nek, hogy az erõ szak hoz való vissza té rés csak ak kor szank ci o nál ha tó, ha az
elsõ ka to nai ak ci ó ért a kor mány za ti vagy a lo ja lis ta erõk te he tõk fe le lõs sé, és
sok puha vo na las úgy vél né, hogy a re pub li ká nu sok több vá lasz tót nyer né nek 
Észak-Ír or szág ban és a köz tár sa ság ban is, ha a ha lott Egyez mény min den te -
kin tet ben al kot má nyos el len zé ke ként lép né nek fel. Iro ni kus mó don a Sinn
Fein szá má ra is kísértés a kemény legalizmus – az UUP-vel kötött szerzõdés
minden betûjének számon kérése, az Egyezményt életre hívó informális
politikai koalíció kockáztatásával.

En nek az al kot má nyos és kon/fö de rá ci ós egyez mény nek az élet ben ma ra -
dá sá hoz ezért há rom do log szük sé ges. Egy részt azon na li, min den na pos, ala -
pos és fo lya ma tos fel ügye let re van szük ség brit és ír rész rõl an nak ér de ké ben,
hogy az Egyez mény meg va ló sul jon, még mi e lõtt ál do za tul esne egy dub li ni
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bí ró ság al kot má nyos idõ zí tett bom bá já nak. Bár a köz tár sa ság nép sza va zá sá -
nak ered mé nye alap ján az Ír Kor mány be ik tat hat né hány ha lasz tást az Egyez -
ményt be tel je sí tõ szer zõ dé sek meg va ló sí tá sá ba – és ez zel el in dít hat ja Al kot -
má nya 2. és 3. cik ké nek ter ve zett mó do sí tá sa it – a Leg fel sõbb Bí ró ság va ló szí -
nû leg úgy vé le ke dik, hogy az ír pol gá rok szán dé ká val nem össze egyez tet he tõ
az észa ki par la ment és az Észak–Déli Mi nisz te ri Ta nács fel ál lí tá sá nak ha tá ro -
zat lan ide ig tör té nõ el ha lasz tá sa. A két kor mány nak a re to ri kai fo gá sok tól
a po li ti ku sok fi ze té sé ig és költ ségvetésükig min den ren del ke zés re álló esz -
közt fel kel hasz nál nia az ilyen ren de zet len jogi hely zet el ke rü lé sé re. Más -
részt a ha la dás ér de ké ben azon nal vé get kell vet ni an nak az észak-ír hi va tal
tiszt vi se lõi ál tal han goz ta tott lát szó la gos ma ga sabb köz igaz ga tá si elv nek,
mely sze rint az Egyez mény je len té sé vel és az Egye sült Ki rály ság tör vé nye i -
ben el fog lalt he lyé vel kap cso la tos összes vi tát kö zös sé gek köz ti jó vá ha gyá si el -
já rás út ján kell el dön te ni. Ha ez a té tel hi va ta los böl cses ség gé vá lik, le ga liz -
mus ra fog ja csá bí ta ni azo kat a pár to kat, akik fo lya ma tos kí sér tést érez nek az
Egyez mény új ra tár gya lá sá ra. Har mad szor, a si ker ér de ké ben na gyobb el fo ga -
dás ra van szük ség az in for má lis ko a lí ci ós part ne rek kö ré ben kü lö nö sen az
UUP és a Sinn Fein kö re i ben, így hosszú tá von töb bet nyer het nek azon, ha
nem ke re sik a ma xi má lis rö vid távú elõ nyö ket a má sik ne héz sé gei árán, és a sa -
ját juk túl hang sú lyo zá sá val. Gon dol ni uk kell arra, hogy az észa ki par la ment
vá lasz tá sát nem kell 2002 elõtt meg tar ta ni. Ezek nek a fel té te lek nek az elõ nyei 
lát ha tó vá vál nak, ha meg ol dó dik két vál ság. Az egyik a je len le gi vál ság, mely
a le sze re lés hez és a kor mány ala kí tás hoz kö tõ dik; a má sik a rend õr sé gi reform 
széles körben megelõlegezett jövõbeli válsága. Ha ezek nem oldódnak meg,
olyan rendezetlen alkotmányos és rendõri helyzet áll elõ, mely szükségessé
teszi egy új, az összes eddigi Egyezményt eltörlõ Egyezmény elkészítését.
Ennek nem feltétlenül kell bekövetkeznie. Ha meg kell tenni ezeket
a dolgokat, jobb minél gyorsabban megtenni õket.

56 BREN DAN O’ LE A RY



1. FÜG GE LÉK

Vik tor d’Hondt rej té lyes bel fas ti tény ke dé se

Az egy sze rû el já rás ki hí vá sá ra a leg jobb vá lasz Vik tor d’Hondt, hogy egy
hí res bel gát em lít sünk. Ma te ma ti kus volt, és ki dol go zott egy arány szá mí tá si
mód szert, me lyet szá mos cél ra, töb bek kö zött az Eu ró pa Par la ment po li ti kai
hi va ta la i nak az egyes pár tok man dá tu ma i nak ará nyá ban tör té nõ el osz tá sá nál
al kal maz nak. A mód szer ite rá ci ón ala pul, egy egy sze rû osz tó sor (1, 2, 3 stb.)
al kal ma zá sá val. Ilyen sza bá lyok ra azért van szük ség, mert a par la men ti ta gok
há nya dá val dol goz ni ké nyel met len. Az aláb bi táb lá zat szem lél te ti, ho gyan
mû kö dik az el osz tás, fel té ve, hogy az egyes pár tok a 2. táb lá zat ban (fent) lát ha -
tó man dá tu mok kal ren del kez nek, és min den párt haj lan dó és jo go sult el fo -
gad ni a man dá tu ma it. A leg na gyobb szá mú man dá tum mal ren del ke zõ párt,
az UUP kap ja az elsõ mi nisz té ri u mot, azu tán man dá tu ma i nak szá mát el kell
osz ta ni 2-vel. Azu tán meg ke res sük a má so dik leg na gyobb szá mú man dá tu -
mot, ami az SDLP-é, és õk kap ják a má so dik mi nisz té ri u mot. A 3. táb lá zat ban 
10 mi nisz té ri u mot osz tot tunk el. Az M osz lo pok ban szög le tes zá ró jel ben ta -
lál ha tó szá mok jel zik, mi lyen sor rend ben nye rik el a pár tok a vá lasz tott mi -
nisz té ri u mo kat, az S osz lop pe dig azt mu tat ja, hány man dá tu ma van az adott
párt nak az el osz tás egy-egy sza ka szá ban (3. táb lá zat). 

Eb ben a for ga tó könyv ben az un ion is ták öt mi nisz té ri um ra jo go sul tak
(3 az UUP és 2 a DUP ré szé rõl), és a na ci o na lis ták is ötöt kap nak (3-at az
SDLP, és 2-t az SF). Ha vi szont az elsõ Mi nisz ter és a he lyet tes elsõ mi nisz ter
úgy dön tött vol na, hogy csak hat mi nisz té ri um ra van szük ség, hár mat kap ná -
nak az un ion is ták (2-t az UUP, és 1-et a DUP) és hár mat a na ci o na lis ták (2-t
az SDLP, és 1-et az SF). Ha hét mi nisz té ri um mel lett dönt öt tek vol na – ezt
sze ret ték vol na el ér ni az un ion is ták a tár gya lá so kon –, négy un ion is ta és há -
rom na ci o na lis ta mi nisz té ri um len ne. Mi tör té nik, ha a DUP nem fog lal ja el
a mi nisz té ri u mo kat, mert nem fo gad ja el a hi va tal lal járó kö te le zett sé ge ket?
Az ered ményt az aláb bi táb lá zat mu tat ja. Ha tíz mi nisz té ri um lesz, az UUP
eggyel több mi nisz té ri u mot nyer ne el, és a szö vet ség is nyer ne egy mi nisz té ri -
u mot. A na ci o na lis ták nak ugyan annyi mi nisz té ri um jut na, mint ko ráb ban,
de ja vul na a hely ze tük a vá lo ga tás sor rend je mi att (4. táb lá zat). 

Egyet len fon tos két ér tel mû ség van az Egyez mény ben a d’Hondt-sza -
bály al kal ma zá sá nak mód já val kap cso lat ban. Két le he tõ ség van. Az egyik,
hogy az elsõ és he lyet tes elsõ mi nisz te rek szá mí ta nak-e a mi nisz té ri u mok
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el osz tá sá nál, a má sik, hogy nem. Ha be le szá mí ta nak, ak kor a fen ti pél dá ban
az UUP 27 man dá tum mal, az SDLP pe dig 23 man dá tum mal kez di az el osz -
tást. Né hány le het sé ges for ga tó könyv ben en nek a mód szer nek fon tos kö vet -
kez mé nyei le het nek, me lyek se gí tik a töb bi pár tot. De ha nem szá mí ta nak, és
úgy gon do lom, hogy ez a szö veg le gés sze rûbb ol va sa ta, ak kor az el osz tás a fen -
ti pél da sze rint zajlik.

A bi zott sá gi el nö ki és he lyet tes el nö ki tiszt sé gek el osz tá sá nál szin tén
a d’Hondt-sza bályt kell al kal maz ni. Úgy len ne igaz sá gos, ha a mi nisz te rek
szá má nak ki vo ná sa után ka pott man dá tum szá mo kat hasz nál nák az egyes pár -
tok ese té ben, de az Egyez mény eb ben a te kin tet ben nem ad egy ér tel mû vá -
laszt. Nem tisz ta az sem, hogy az összes bi zott sá gi tiszt ség el osz tá sá nál
a d’Hondt-sza bályt kell-e al kal maz ni. Fel té te le zé sem sze rint ez fog tör tén ni
– eb ben az eset ben nem min den bizottság lesz unionista többségû. 

Az UUP és az SDLP pro vi zó ri ku san hoz zá já rult a he lyet tes mi nisz te ri
poszt ok ki ala kí tá sá hoz – fel te he tõ en eze ket is a d’Hondt-sza bály alap ján fog -
ják el osz ta ni. Eb ben az eset ben min den na gyobb Egyez mény-pár ti párt tag ja i -
nak több sé ge „nyer het” va la mit – ami csak se gít het az Egyez mény meg szi lár -
dí tá sá ban, és ál lás pont juk meg vál toz ta tá sá ra fog ja ösz tö nöz ni az am bi ci ó zus
Egyez mény-el le nes par la men ti ta go kat. Ez azt is je len ti, hogy az új par la ment -
ben a ta gok nak vár ha tó an csak egy kis ré sze en ged he ti meg ma gá nak, hogy
a West mins ter bõl is mert klasszi kus el len sé ges parlamenti vitákba bo nyo lód -
jon. Talán ez is használni fog.

1. MEL LÉK LET

Ho gyan fog mû köd ni a par la ment, 
és mik lesz nek az össz-kö zös sé gi sza va zás sza bá lyai?

A par la ment és a kor mány tel jes tör vé nyes ha tás kör rel fog ren del kez ni a gaz -
da sá gi fej lõ dés, az ok ta tás, az egész ség ügy és szo ci á lis el lá tás, a me zõ gaz da ság, 
a kör nye zet vé de lem és a pénz ügy te rén (be le ért ve az észak-ír köz szol gá la tot
is). A par la ment egyez ség alap ján bõ vít he ti eze ket a funk ci ó kat; és szin tén
egyez ség alap ján, az ál lam tit kár és a west mins te ri par la ment jó vá ha gyá sá val,
a par la ment tör vény ben új funk ci ó kat is be ik tat hat. Ha te hát a par la ment jól
mû kö dik, le het sé ges a le he tõ leg na gyobb mér té kû ön kor mány zat; és elõ áll -
hat egy olyan rend szer, mely ben az ál lam tit kár és West mins ter au to ma ti ku -
san jó vá hagy ja a par la ment ál tal kö zös sé gi jó vá ha gyás sal ho zott tör vé nyes in -
téz ke dé se ket. Nyit va áll az út egy olyan jövõ elõtt, mely ben az ál la mi po li ti kát 
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Ír or szág észa ki és déli fe lé ben egya ránt köz vet len brit mi nisz te ri rész vé tel nél -
kül ala kít ják – bár a brit költ ség ve té si hoz zá já ru lás kulcs fon tos sá gú le het ad -
dig, amíg Észak-Ír or szág az Egye sült Ki rály ság ré sze ma rad. 

A par la ment tag jai kö te le sek ma gu kat „na ci o na lis ta ként”, „uni o nis ta -
ként” vagy „má sok”-ként meg ha tá roz ni. Ez a sza bály ne héz kér dés elé ál lít ja
a kö zép osz tály be li Szö vet ség Pár tot, és más össz-kö zös sé gi pár to kat, köz tük
az Észak-Ír Nõi Ko a lí ci ót, me lyek kép vi se lõi hely hez ju tot tak az új par la -
ment ben. Ha uni o nis ta ként je lö lik meg ma gu kat, nö ve lik a mér sé kelt un ion -
is ták szá mát a par la ment ben, de ez az zal a koc ká zat tal jár, hogy el ve szí tik né -
hány ka to li kus sza va zó juk tá mo ga tá sát. Ez zel szem ben, ha „má sok”-ként je -
lö lik meg ma gu kat, ki sebb súllyal sze re pel nek a par la ment ben bi zo nyos
kri ti kus sza va zá sok nál, és el ve szít he tik né hány pro tes táns sza va zó juk tá mo ga -
tá sát. A je len le gi par la ment ben a „má sok” ka te gó ri át vá lasz tot ták, de ké sõbb
meg vál toz tat hat ják be so ro lá su kat.

A par la ment a több sé gi sza bály alap ján „ren des tör vé nye ket” hoz hat, de
le he tõ ség van arra, hogy a ki sebb ség, vagy is a 108 par la men ti tag ból 30 spe ci á -
lis el já rást kez de mé nyez zen. A kö zös sé gek együt tes hoz zá já ru lá sát igény lõ
„kulcs fon tos sá gú dön té sek rõl”, vagy is a vi tás tör vé nyek rõl, köz tük a költ ség -
ve tés rõl azon ban au to ma ti ku san ilyen spe ci á lis el já rás sal sza vaz nak. Erre két
sza bályt dol goz tak ki.

Az elsõ a „pár hu za mos jó vá ha gyás”. Eb ben az eset ben egy ja vas lat el fo ga -
dá sá hoz a je len lé võ sza va zók par la men ti több sé ge mel lett mind az un ion is -
ták, mind a na ci o na lis ták több sé gi jó vá ha gyá sá ra szük ség van. A 2. táb lá zat
ada tai, me lyek az 1998. jú li u si vá lasz tá son el nyert man dá tu mok szá mát mu -
tat ják blok kon ként, azt jel zik, hogy a pár hu za mos jó vá ha gyás hoz az összes
kép vi se lõ je len lé té ben 22 na ci o na lis ta és 29 un ion is ta tá mo ga tá sá ra van szük -
ség a par la men ti több ség mel lett. A má so dik sza bály a „sú lyo zott több ség”.
Eb ben az eset ben a je len lé võ sza va zók 60 szá za lé ká nak a tá mo ga tá sa szük sé -
ges, ez az összes kép vi se lõ je len lé té ben 65 kép vi se lõt, vagy az el nök ki zá rá sá -
val 64 kép vi se lõt je lent. Szük sé ges még a na ci o na lis ta kép vi se lõk 40 szá za lé ká -
nak, és az un ion is ta kép vi se lõk 40 szá za lé ká nak a tá mo ga tá sa. A 2. táb lá zat ada -
tai alap ján en nél az el já rás nál leg alább 17 na ci o na lis ta, és leg alább 24
un ion is ta jó vá ha gyá sa szük sé ges. A táb lá zat ból ki de rül még, hogy az összes
na ci o na lis ta (42) és a szük sé ges leg ki sebb szá mú un ion is ta (24) együt tes tá -
mo ga tá sa ele gen dõ a par la men ti több ség hez (65) az ilyen sza va zás sal ho zott
in téz ke dé sek ese té ben. A szá mo kat te kint ve na gyon va ló szí nû nek tû nik az is, 
hogy az elsõ Par la ment ben az Egyez mény-pár ti mér sé kelt un ion is ták ér zé ke -
nyek le het nek az Egyez mény-el le nes un ion is ták erõs nyo má sá ra. Akár úgy is
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dönt het nek, hogy nem vesz nek részt a pár hu za mos jó vá ha gyás sza bá lyá hoz
szük sé ges túl nyo mó an na ci o na lis ta szu per több ség ben. De a par la ment ki
van pár náz va. Vé gül is Da vid Trimb le tal pon ma rad hat, és még hat párt tag ja el -
vesz té sé vel is meg nyer he ti a kö zös sé gek élet ké pes ará nyú több sé gét –
amennyi ben biz tos le het a PUP tá mo ga tá sá ban (ami va ló szí nû), és amennyi -
ben nem za var ja a Sinn Fein tá mo ga tá sa (ami egy ér tel mû en jó val kel le met le -
neb bül érin te né).

Az össz-kö zös sé gi sza bá lyok lét fon tos sá gú ak, kö vet kez mé nye ik azon -
ban nem tel je sen ki szá mít ha tó ak. A tör vény ér tel mé ben elõ ször a pár hu za -
mos jó vá ha gyá si el já rást kell meg pró bál ni, azu tán al kal maz ha tó a sú lyo zott
több ség el já rás. Ezt azon ban ak kor kell tisz táz ni, ami kor az át me ne ti Par la -
ment dönt az el já rás sza bá lya i ról – össz-kö zös sé gi jó vá ha gyás sal! Az össz-kö -
zös sé gi sza bá lyok mû kö dé se nem csak a pár tok kép vi se le ti ará nyán mú lik, ha -
nem azon is, hogy mennyi re fe gyel me zet tek a pár tok a Par la ment ben – az
UUP fe gyel mé vel és egy sé gé vel kap cso la tos szé les kör ben han goz ta tott fé lel -
mek jel zik en nek a tény nek a köz is mert vol tát.

Az egyes mi nisz te rek ál tal ve ze tett tár cá kat par la men ti bi zott sá gok fog -
ják fel ügyel ni. A bi zott sá gi el nö kök és he lyet tes el nö kök poszt ja it szin tén
a d’Hondt-sza bály alap ján oszt ják el. Az egyes bi zott sá gok nak jóvá kell hagy -
ni uk a ha tás kö rük be tar to zó új tör vény ja vas la to kat, me lye ket a mi nisz te rek
be nyúj ta nak, és a bi zott ság maga is te het tör vény ja vas la to kat. En nek kö vet -
kez té ben az a bi zott ság, mely ben más pár tok van nak több ség ben, meg aka dá -
lyoz hat ja egy ha tá ro zott mi nisz ter tör vény ho zó kez de mé nye zé se it; és kez de -
mé nyez het a mi nisz ter nek nem tet szõ tör vé nye ket – bár az ilyen ja vas la tok si -
ke re az össz-kö zös sé gi spe ci á lis el já rá sok tól függ!

For dí tot ta: Kéri Rita
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