
SZIGETVÁRI VIKTOR

Tony Blair és az Új Munkáspárt

A MUNKÁSPÁRT VÁLSÁGA

Mivel a Munkáspárt megújulása értelmezhetetlen az 1994-től, 
Tony Blair pártvezérré választásától napjainkig tartó időszakon 
belül, a megalapozott vizsgálathoz szükségünk van arra, hogy a 
párt történetének elmúlt másfél évtizedét is áttekintsük. A há
rom különböző pártvezér irányításával elszenvedett négy vá
lasztási vereség minden tanulsága hatással volt a párt jelenlegi 
elitjére politikai stratégiájuk kialakításában.

1979. május 3-án, négyévi munkáspárti kormányzás után a 
Margaret Thatcher vezette Konzervatív Párt győzött a parla
menti választásokon. A szavazatok 43,9%-át megszerző konzer
vatívok 339 képviselői hellyel az angol parlament legnagyobb 
képviselőcsoportját alkották, szemben a szavazatoknak csupán 
37%-ával 269 mandátumot elnyert Munkáspárttal. A vesztes 
miniszterelnököt, Jam es Callaghant pártja megválasztotta 
ugyan az ellenzék vezérének, de 1980-ban helyét Michael Foot1 
vette át. Foot vezetése alatt a párt a thatcheri reformokra rea
gálva erősen balra tolódott. A politikai programon túl ez abban 
is jelentkezett, hogy a pártban a szakszervezetek sokkal na
gyobb befolyást szereztek.2

A Labour az 1983-as választásokra elkészítette a Britannia új 
reménysége című választási kiáltványát (Labour Party General 
Election Manifesto 1983: The new hope fór Britain).3 Ez az 
1906-ban alapított párt történetének egyik legbaloldalibb prog
ramja volt, amit m ár elkészültekor is sokan anakronisztikusnak
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tekintettek.4 A program a neoliberális reformokra való reakci
óként az állami újraelosztás növelését, a privatizált ipari válla
latok köztulajdonba való visszavételét és a szakszervezetek gaz
daságra való befolyásának erősítését tűzte ki célul. A kompen
záció nélküli államosításon túlmenően szigorúbban szabályoz
ták volna a szigetországban megtelepedett multinacionális vál
lalatokat és a banki hitelezési politikát. Ingyenes szociális és 
egészségügyi ellátást ígértek az Nemzeti Egészségügyi Szolgá
laton (National Health Service) keresztül. Győzelmük esetén ál
lami lakásépítési és beruházási programba kezdtek volna és ez
zel munkahelyeket is kívántak teremteni. Szigorúbb állami ár- 
szabályozást követeltek és állami eszközökkel tettek volna ren
det a koncentrálódó tulajdonosi szerkezetű brit sajtópiacon. 
Sürgették Skócia függetlenítését, a Lordok Házának feloszlatá
sát és az Európai Közösség elhagyását.'Ez utóbbit leginkább 
azért, mert tudatában voltak annak, hogy fenti politikai prog
ramjuk megvalósítása számos ponton ellenkezett volna az euró
pai integráció alapelveivel (tőkék szabad áramlása, piacgazda
ság). A hidegháború ellen teljes és egyoldalú nukleáris leszere
lést követeltek, amit -  környezetvédelmi és foglalkoztatási 
okokból -  az atomerőművek bezárásával is kiegészítettek volna.

A választásokon a Munkáspárt katasztrofális vereséget szen
vedett, amiért csak részben lehet felelőssé tenni a szakirodalom 
által „Falkland-faktor”-nak nevezett jelenséget. Az 1982-ben ki
robbantott háború azon túl, hogy hatalmas népszerűségnö
vekedést eredményezett M argaret Thatcher pártja számára -  
megosztotta a Munkáspártot. Ugyanakkor a nagyarányú vere
ségben kiemelt szerepe volt annak, hogy a Munkáspárt félreér
tette szavazóinak elvárásait és túlzottan radikális, baloldali 
programot hirdetett. Sok szavazatot veszített a párt azzal is, 
hogy a belőle kivált szociáldemokraták a Liberális Demokraták
kal szövetkezve 25,45%-nyi szavazatot kaptak. A voksoknak 
csupán 27,6%-át megszerző M unkáspárt 1945 óta nem szerepelt 
ilyen rosszul parlamenti választáson. A Konzervatív Párt 397 
mandátumával, szemben a M unkáspárt 209 képviselőjével, ma
gabiztos többséget szerzett a brit alsóházban.

Sürgős változtatásra volt szükség a párt politikai stratégiájá
ban, erre  személyi garanciát Neil Kinnock5 jelentett, aki 
Michael Footot váltotta fel mint a párt vezére. A párt hagyomá
nyos, mérsékeltebb baloldalához tartozó politikus folyamatosan 
azért küzdött, hogy pártjának döntéshozó fórumairól kiszorítsa 
a még Foot idejében odakerült szélsőségesen baloldali politiku
sokat. Szerencsétlenségére az 1984-85-ös bányászsztrájkok na
gyon megosztották pártját, így az 1987-es választásokra képte
len volt egyesíteni és megreformálni azt. Folyamatosan veresé
geket szenvedett el Thatchertől, akár a munkavállalói jogok é r
vényesülésének, akár pedig a Nagy-Londoni Tanács feloszlatá
sának kérdésében.
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A választási vereség ellenére a Munkáspárt vezére továbbra 
is Neil Kinnock maradt, ezzel némi esély nyílt számára, hogy 
végre hathatós reformintézkedéseket tudjon végrehajtani. Fe
lülvizsgálta a párt politikai irányvonalát (Document o f policy 
review), azonban a párt fundamentális ideológiai modernizáci
ója továbbra is elmaradt. Ennek oka leginkább abban keresen
dő, hogy a párt népszerűsége 1989-re a falklandi háború kirob
bantása óta nem látott mértékben megnőtt.6 A választásokra 
készített programnyilatkozatukban az 1987-es középre húzó
dáshoz képest is mérsékeltebb hangot ütöttek már meg. Szó 
sem volt államosításról és multinacionálistőke-ellenességről. 
Az Itt az ideje, hogy Britannia újra dolgozzon (működjön) 
(Labour Party General Election Manifesto 1992: It's time to get 
Britain working again)7 címet viselő dokumentum a korábbiak
hoz képest piacbarátabb intézkedéseket tartalmazott, az állami 
tulajdon fontosságának hangsúlyozásával szemben előtérbe ke
rült az állami gazdasági kontroll szerepe. „A modem kormány
zat stratégiai szerepe nem a piac helyettesítésében, hanem a 
piac megfelelő működésének biztosításában á ll"8 A hagyomá
nyos szociáldemokrata értékek érvényesülése érdekében igaz
ságosabb adórendszert és megnövelt szociális ellátásokat ígér
tek. A program kulcseleme volt az NHS válságának kezelése, 
ezt nem privatizációval, hanem plusz források biztosításával és 
reorganizációval kívánták elérni. A nyolcvanas években még 
az Európai Közösség elhagyását követelték a munkáspárti poli
tikusok, azonban 1992-ben már határozott -  az 1987-es attitűd
váltáson túlmenő -  európai integrációpártiság jellemezte őket. 
Nem kilépésre, hanem az integrációs intézményekben való mi
nél hatékonyabb részvételre és az újra „első osztályú taggá vá
lásra" van szükség -  írták programjukban.

A választási kampányban azonban a Munkáspárt képtelen 
volt magát kivonni a konzervatívok azon -ekkor már évtizedes 
múltra visszatekintő -  kritikája alól, hogy a munkáspárti kor
mányzás magasabb adókat, lazább állami költekezést, rosszab
bul működő piacgazdaságot jelentene. Nem tudták kezelni azt 
sem, hogy a párt még mindig nyíltan vállalt szocialista elkötele
zettsége miatt a kilencvenes évek kezdetének világpolitikai vál
tozásai után a toryk folyamatosan antidemokratikus törekvé
sekkel vádolták őket. „Bár a politika ekkor erős középpártot 
igényelt, sosem sikerült egy koherens centrumalternatívát be
mutatni. 1987-ben és 1992-ben, bár a Munkáspárt már helyreál
lította egységét, a konzervatívok mégis állandóan »vissza- 
pörgették« a múltat és kétségbe vonták a Munkáspárt egységé
nek valódiságát."9 Helyzetüket tovább rontotta, hogy Neil 
Kinnock személyiségének megítélése is vitatott volt, megnyilat
kozásai szegényesek, ugyanakkor erőltetettek voltak, a bulvár
sajtó (különösen a The Sun) pedig minden korábbit meghaladó 
mértékben támadta a párt vezető személyiségeit Az 1992. ápri
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lis 9-én megtartott általános parlamenti választásokon a Mun
káspárt a szavazatok csupán 34,4%-át megszerezve ismét vere
séget szenvedett. A toryk mandátumtöbbsége ugyan csökkent, 
336 képviselőjükkel szemben már 271 munkáspárti képviselő 
foglalt helyet. Azonban annak ellenére, hogy a Munkáspárt a 
nyolcvanas évek romantikus antikapitalizmusától politikájának 
megújítása által közelített a politikai centrum felé, nem volt ké
pes hitelesen reagálni a megfeneklett neoliberális-konzervatív 
reformokra és a párt fenti tulajdonságai lehetetlenné tették, 
hogy a konzervatív pártból kiábrándult bizonytalan szavazókat 
maguk mellé állítsák.

Második választási veresége után Neil Kinnockot John 
Smith10 követte a pártvezéri poszton. Ó a kinnocki reformok 
folytatását ígérte, és -  bár sokan vádolták meg azzal, hogy 
„Kinnock embereként” kerülhetett pozícióba -  kezdeti reform- 
intézkedései bebizonyították, ő az, aki győzelemre vezetheti a 
Munkáspártot. 1993-ban olyan reformokat fogadtatott el a párt 
kongresszusával, amelyeket egy évtizeden át halogattak. Meg
harmadolta a párt szélsőbaloldali radikálisainak befolyását és 
csökkentette részvételüket a párt döntéshozó fórumain.11 A 
Munkáspárt politikai reformjának részeként Smith sürgette a 
Skócia és Wales részleges függetlenségének helyreállításához 
szükséges intézményes reformok végrehajtását. Pragmatikus 
politikai intézkedései erősen tradicionális stílussal és retorikai 
fordulatokkal vegyültek. Az intézményes reformokon túl egy 
sor olyan politikai irányváltást kezdeményezett, amelyek kör
vonalazták az általa „új munkáspártiságnak" nevezett politikai
ideológiai víziót. A párton belül független vizsgálóbizottságot 
hozott létre abból a célból, hogy „koherens elméleti keretet ad
jon a korábban a választói pragmatizmus által diktált 
programalkotásnak".12 Bár a Társadalmi igazságosság. A nem
zeti megújhodás stratégiái13 címet viselő dokumentum szerzői 
olyan gondoskodó állam kialakítását javasolták, amelyben (1) a 
társadalmi válsághelyzet kezelésére nem a „szociális háló” 
szolgál, hanem az „ugródeszkaként” funkcionáló, esélyeket te
remtő újraelosztási rendszer; (2) az oktatási és képzési rendsze
rek hozzáférhetőségét úgy szélesítik ki, hogy az alkalmas le
gyen minden polgár tehetségének kibontakoztatására; (3) az ál
lam a választók egész életére szóló esélyeket kínál, megteremt
ve ezzel az egyensúlyt férfiak és nők, a munka és a család, a sza
badidő és a nyugdíjas évek között; (4) újraalkotják a társadalmi 
tőke újraelosztását, hogy a közérdek képviseletére és érvénye
sítésére hivatott intézmények valóba megteremthessék az élet 
nélkülözhetetlen feltételeit.14 A dokumentum azonban már 
csak John Smith tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála 
után került nyilvánosságra.ls Halála megrázta a pártot, de nö
vekvő népszerűségük miatt nem engedhették meg maguknak 
egy hosszan elhúzódó vezetési válság kialakulását.
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TONY BLAIR ÉS A HARMADIK ÚT

John Smith halálával elfogytak azon munkáspárti politikusok, 
akik tevékenyen részt vettek a nyolcvanas évek belharcaiban. A 
politikai irányváltás után a tragikus események következtében 
generációváltást kellett végrehajtani a párt vezető testületéi
ben, amely után olyan politikusok kerültek döntési pozíciókba, 
akik a nyolcvanas években „hátsó padsoros”16 képviselőkként 
dolgoztak a pártban, majd pedig az új évtizedben kisebb-na- 
gyobb pozíciókat töltöttek be Neil Kinnock és John Smith ár- 
nyékkábinetjeiben. Az utódlás kérdésében három fiatalabb po
litikusnak volt kiemelkedő szerepe: Tony Blaimek, Gordon 
Brownnak és Peter Mandelsonnak. Mielőtt továbbhaladnánk a 
párt történetének leírásában, célszerű részletesebben is bemu
tatni őket, hiszen pártjuk vezéregyéniségeiként napjainkban is 
ők hárman alakítják a Munkáspárt politikai stratégiáját.

Tony Blair apja a Durhami Konzervatív Társaság elnöke volt, 
akinek ekként jó esélye volt arra, hogy tory parlamenti képvise
lő legyen. Azonban 1963-ban szélütést szenvedett, így le kellett 
mondania a politikai karrierről. Fia kitűnő iskolákat végzett, és 
Oxforban tanult ügyvédnek. Ebből a konzervatív, vallásos szo
cializációs közegből jutott el a Munkáspártig, ahol már 1982- 
ben parlamenti képviselőnek jelölték, miután Beaconfield kon
zervatív párti képviselője meghalt. Blair szerencsétlenségére 
az időközi választást április 3-a (a falklandi háború kitörésének 
napja) után tartották, így bár esélyes jelölt volt, a Falkland-fak- 
tor érvényesülése következtében tory ellenfele győzött.17 1983- 
ban azonban Sedgefield képviselőjeként már bejutott a brit al
sóházba, ahol azóta is ezt a választási körzetet képviseli, meg
szakítás nélkül. A nyolcvanas évek második felében kereske
delmi és iparügyi szóvivője volt az árnyékkormánynak, majd 
pedig energia- és foglalkoztatásügyi m iniszter volt Neil 
Kinnock árnyék-miniszterelnöksége alatt. 1992-től 1994-ig pe
dig -  a kiemelt jelentőségű -  árnyék-belügyminiszteri posztot 
töltötte be immáron John Smith vezetése alatt.18

Gordon Brown Edinburghban végezte tanulmányait, majd 
óraadó közgazdászként tanított az Edinburghi Egyetemen. A 
parlamentbe először 1983-ban jutott be, Kelet-Dunfermline 
képviselőjeként. 1985-tól 1992-ig a kincstárért, a kereskedel- 
mért, az iparért és a gazdaságért felelős árnyékminiszterként 
vett rész parlamenti frakciójának munkájában.19 John Smith 
Brownt jobban kedvelte és képviselőtársai körében is népsze
rűbb volt mint Blair. Azonban az 1992-es Kinnock-Smith vi
szálykodásnak éppen Brown volt a legnagyobb vesztese, mivel 
Kinnock őt tette felelőssé a kudarcért.20 Kinnock egyébként 
nyíltan mindenki értésére adta, hogy ő Blairt kedveli jobban. A 
font árfolyamának összeomlásakor (1992. szeptember 16.), az 
ún. „fekete szerdán” a konzervatívok úgy nyilatkoztak, hogy a
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válságot még Brown se tudta volna jobban kezelni, hiszen 
Brown nyíltan támogatta a font árfolyamának konzervatív sza
bályozási módját. Ennek ellenére Tony Blairrel együtt Gordon 
Brownt is esélyesnek tartották arra, hogy Smith-t kövesse a 
pártvezéri poszton.

A királycsináló szerepét Peter Mandelsonra osztották. Ő fél
ve tisztelt, ugyanakkor rettegett szereplője az angol politikai 
életnek, sokan elragadtatással, sokan pedig utálattal gondolnak 
rá. Egyetemi tanulmányait Oxfordban végezte, filozófiát, politi
katudományt és közgazdaságtant tanult. Az egyetem elvégzése 
után a szakszervezeti mozgalomban dolgozott közgazdászként, 
majd 1982-től 1985-ig egy londoni televíziós társaság produce
reként tevékenykedett. A pártba ugyan már 1969-ben belépett, 
de a pártnál munkát csak 1985 után vállalt, részt vett a nyolcva
nas évek belső pártharcaiban, azonban mindig a háttérben ma
radva, sosem parlamenti képviselőként. 1985-től egészen 1990- 
ig a párt kommunikációs és kampányügyeit irányította, jól 
hasznosítva televíziós ismereteit.21 0  volt az első politikus Ang
liában, akire a nagy karriert befutott „spin-doctor”22 kifejezést 
először alkalmazták. Sokak legnagyobb meglepetésére 1992- 
ben képviselőjelöltté választatta magát, és be is jutott a brit al
sóházba, Hartlepool képviselőjeként.

John Smith halála után csak egy modemizációpárti jelölt 
szállhat be az utódlási harcba, különben a Blair-Brown jelölt
kettős megnövelte volna a párt baloldalához tartozók esélyeit. 
Mandelson volt az, akinek rá  kellett beszélnie Brownt arra, 
hogy ne jelöltesse magát.23 Az angol sajtó -  kis kivétellel -  Blairt 
jelölte meg lehetséges utódként, ugyan Brown is szerepelt a saj
tó találgatásaiban, ő azonban nem vállalta a jelöltséget és Blair 
pártvezérré választását támogatta. Tony Blairt pártvezéri kam
pányában Peter Mandelson segítette, bár sokan arra intették, 
hogy tartsa tőle távol magát.

Tony Blairre várt az a feladat, hogy felhasználva elődei mun
kájának eredményeit, befejezze a Munkáspárt reformját és egy
séges ideológiát dolgozzon ki, amelynek hatékony felhasználá
sával pártja mögé állíthatja a brit választók többségét. A több 
mint egy évtizedes újrapozícionálási folyamat, amely alatt az Új 
Munkáspárt organikusan fejlődött ki a kilencvenes évek balol
dali világmagyarázataiból, a Thatcher-korszak számos elemét 
is integrálja úgy, hogy egyben reflektál az elmúlt másfél évtized 
politika és gazdasági változásaira is. Tony Blair pártvezérré va
ló megválasztása után két területen hajtott végre kiterjedt re
formokat: a párt politikai programjában és intézményrendsze
rében. A pártreform folyamán kitüntetett mértékben támasz
kodott az Egyesült Államok Demokrata Pártja megújulásának 
tapasztalataira. Mindezen intézkedéseknek egyetlen célja volt: 
alkalmassá kellett tenni a pártot a hatalom átvételére és a fele
lős, szakértő kormányzásra.
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A pártreform tartalmi vonatkozásainak szimbolikus erejű lé
pése volt, amikor megváltoztatták a párt alkotmányának híres 
és érinthetetlennek vélt negyedik klauzuláját, amely a társadal
mi tulajdonlás elősegítéséről szólt. Ez olyan pontja volt a párt 
alapszabályának, amelyet egyrészt még a korábbi reformista 
vezetők sem voltak képesek megváltoztatni, másrészt miatta a 
Konzervatív Párt számára mindig nyitva állt annak lehetősége, 
hogy a szavazókat a Munkáspárt államosító törekvéseivel ijeszt
gethesse. A régi, 1918-ban kialakított alapszabály a munkásság 
képviseletével és teljes társadalmi emancipációjának kivívásá
val bízta meg a párt vezetőit és tagjait, felszólította őket arra, 
hogy jó kapcsolatokat ápoljanak a szakszervezeti tömörülések
kel. Legfontosabb kitételként pedig a záradék 4. pontjában cél
ként jelölte meg „a kétkezi és szellemi ipari munkások által 
végzet munka gyümölcseinek biztosítását [...] a köztulajdonlás 
bázisán”2* Az 1995. április 29-én a pártkongresszus küldöttei
nek 65%-a által támogatott új változat -  kevésbé konkrét megfo
galmazással -  „dinamikus gazdaság [...] igazságos társadalom, 
nyílt demokrácia és egészséges környezet”25 kialakítását jelöli 
ki. Bekerült az alapszabályba az is, hogy a Munkáspárt a sziget- 
ország polgárainak érdekeit a Brit Nemzetközösséggel és az eu
rópai intézményrendszerekkel együttműködve képviseli. Eb
ben a munkában -  a szakszervezetek támogatásán tűi -  együtt 
kívánnak működni a civil szféra és a fogyasztói érdekképvisele
tek szervezeteivel is.

Az új szociáldemokrácia kísérletet tesz a keresleti és a kíná
lati gazdaságpolitika dichotómiájának meghaladására. Szem
ben a keresleti oldal keynesiánus gazdaságpolitikájával és a mi
nimális állam neoliberális-fricdmani filozófiájával, lehetséges 
egy köztes megoldással is növekedési pályára állítani a gazda
ságot. Meg kell őrizni a fiskális szigort, csökkenteni kell az álla
mi elvonás mértékét, de csak annyira, hogy lehetőség legyen a 
neointervencionista ipar- és foglalkoztatáspolitika kialakí
tására.26 Az etatista szociáldemokrácia elosztási és a neolibera
lizmus államtalanító politikájával szemben -  Giddens szerint -  
lehetséges az „esélyteremtő állam” kialakítása. Az ilyen állam 
az emberi képességek fejlesztésén, a lehetőségek újraelosztá
sán keresztül tesz kísérletet az egyenlőtlenségek csökkentésére. 
Az új szociáldemokrácia nem bízná pusztán a piacra és a civil 
szervezetekre a szociális kérdések megoldását. A Harmadik út 
elmélete szerint az univerzális segélyezés helyett célzott segé
lyekre és aktív kormányzati foglalkoztatáspolitikára van szük
ség a társadalmi válságok enyhítésének érdekében. A pénzügyi 
segélyezés vezérelvét „az emberi tőkébe való, minél teljesebb 
körű befektetés adja, és nem az életben maradás közvetlen gaz
dasági alátám asztása"27

Az Új Munkáspártnak a választásokra elkészített kiáltványa 
az Új Munkáspárt: mert Britannia jobbat érdemel (Labour
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Party General Election Manifesto 1997: New Labour: because 
Britain deserves better) címet viselte. Ennek alapgondolatát 
egy későbbi beszédében így összegezte a pártvezér: „Az 1960-as 
években az emberek azt gondolták, hogy mindig a kormány je 
lenti a megoldást. Az 1980-as években az emberek azt mondták, 
hogy maga a kormány a probléma. Az 1990-es években tudjuk, 
hogy nem oldhatjuk meg a munkanélküli osztály gondjait a kor
mány nélkül, de a kormánynak magának meg kell változnia, ha 
a megoldás része akar lenni, nem pedig a problémáé.”28 A 
program a jóléti reformon túl alkotmányos reformot és oktatási 
reformot ígért, bezárással fenyegette meg a nem jól teljesítő is
kolákat és elbocsátással a rossz pedagógusokat. Szigorú mone
táris politika bázisán kívánták megvalósítani gazdaságélénkítő 
programjukat, elkötelezték magukat a társadalmi kirekesztés 
elleni a harc mellett. Nem egyenlő bérezést, hanem valódi 
egyenlőséget ígértek: „egyenlő esélyt a kiteljesedésre, egyenlő 
hozzáférést a tudáshoz és a lehetőségekhez”.29 Az etatista szo
ciáldemokrácia elosztási és a neoliberalizmus államtalanító po
litikájával szemben -  Anthony Giddens szerint -  lehetséges az 
„esélyteremtő állam” kialakítása. A párt kampánydokumentu
mában a fentebb ismertetett általános reformprogramon túl öt 
konkrét ígéret szerepelt, ezek: (1) Az öt-, hat- és hétéves iskolá
sok osztálylétszámait harminc alá csökkentik; (2) a fiatal bűnel
követőket hamarabb ítélik el; (3) csökkentik a kórházi várako
zási listák hosszát; (4) 250 000 fiatal munkanélkülit kivonnak a 
segélyezésből és munkába állítják őket; (5) a fűtés áfáját 5%-rá 
csökkentik. A kampányban a jövőre koncentráltak és minden 
politikai megoldási javaslatukat úgy mutatták be, hogy az a 
„többség és nem a kisebbség" érdekeit fogja szolgálni.

Az állandó adóemelési várakozások ellen 1997. január 20-án 
Gordon Brown bejelentette, hogy kormányra kerülése esetén a 
Munkáspárt nem fogja megemelni a jövedelemadót, és mini
mum két évig változatlanul hagyják a konzervatívok állami ki
adási volumenét. Külön fejezetett szenteltek az NHS korlátozott 
piacosítással történő reformjának és az állami redisztribúció 
csökkentésének. Alkotmányos reformra vonatkozó célkitűzése
ikben szerepelt Wales és Skócia részleges függetlenítésének 
végrehajtása, de a döntést az országrészek polgáraira hagyták. 
Meg kívánták reformálni a tisztán többségi brit választási rend
szert, átalakítva azt egy arányosabb képviseletet megengedő 
rendszerré. Megszüntették volna a Lordok Házában az „örökle
tes peerek” (hereditary peers) tagságát. Az arisztokratikus el
ven szerveződő felsőházban a helyüket érdemeik elismerésért 
elnyert (life peer) tagok, az egyházi főrendek képviselői 
(spiritual lords) és a korábbi felsőbírósági tagok (law lords) 
mellett helyet foglalnak olyan, örökletes főrendi címet viselő 
családok is (1994-ben 773-an voltak), amelyeknek elsőszülött 
fiúgyermekei a felsőház tagjainak jó részét kiteszik.30 A prog
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ram további intézkedéseket kívánt tenni a Westminster valódi 
demokratizálása érdekében, különösen azáltal, hogy határozott 
decentralizációt sürgettek az állami döntéshozatalban. A dön
téshozatali folyamatok decentralizálásának érdekében a helyi 
önkormányzatok megerősítését és a londoni főpolgármesteri 
poszt újbóli létrehozását ígérték. Az európai integráció intéz
ményeivel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy az Egyesült Ki
rályság minél aktívabb részvételére van szükség, élére kell áll
ni az európai egyesülési folyamatnak, mivel a globalizálódott 
világban a nemzetek közötti kooperáció lehet a nemzeti autori
tás megerősítésének eszköze.31 Az euróövezetbc pedig akkor 
kell belépni, ha az sikeresnek bizonyul és egyértelműen az or
szág érdekét szolgálja.

A MUNKÁSPÁRT MINT MÉDIAPÁRT

A klasszikus jóléti állam társadalomátalakító programjának 
eredményeképpen kialakult, és a nyolcvanas évek neoliberális- 
neokonzervatív politikájával átstrukturált társadalmak politikai 
elitcsoportjainak szembe kellett nézniük azzal a kihívással, 
hogy -  miközben társadalmaik politikai szervezhetősége folya
matosan csökkent és államaik legitimációs bázisa is erodálódott 
-  hagyományos politikai gyakorlatuk egyre hatástalanabbnak 
bizonyult. A differenciálódott, individualizálódott és fogyasztó
ivá vált társadalmakban az egyre szélesebb közönség elérésére 
törekvő sajtó botrány- és személyiségközpontúvá vált, a parla
menti tudósítások még a hagyományos napilapokban is megrö
vidültek. A politikai pártok olyan adaptációs kényszerhelyzet
be kerültek, amelyre a professzionalizálódás válaszát adták. 
Ennek jegyében alakították át a versengő néppárti struktúrába 
beágyazódott zsákmány pártjaik intézményeit, amelyek így a le
hető legszélesebb szavazói csoportok megszólítására töreked
nek, és ezen tevékenységükben -  többek között -  a véleményku
tatás és a marketing legmodernebb eszközeire támaszkodnak.

A média világában bekövetkezett átalakulásra szemléletes 
bizonyíték volt az a jelentés, amelyet Jack Straw brit munkás
párti képviselő32 készített el 1993-ban, az angol parlamentnek a 
brit írott sajtóban való megjelenéséről, a tudósítások terjedel
mében és mélységében bekövetkezett változásokról az 1980-as 
esztendőt követően.33 A tanulmány alapvető megállapítása az 
volt, hogy a nyolcvanas években folyamatosan csökkent a par
lamenti tudósítások terjedelme, és ez a tendencia csak erősö
dött a kilencvenes évek elején. A tradicionális lapok (The Ti
mes, Independent, The Guardian stb.) rendre megszüntették ki
fejezetten a parlamentben elhangzott felszólalásoknak szentelt 
rovataikat. Á szenzációhajhászás, a személyiség- és botrány
központúság alapvető jellegzetességgé vált. Az írott sajtóban
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bekövetkezett változások hatással voltak az elektronikus médi
umokra is, az elmúlt időszak angol kormányainak miniszterei 
(és ellenzéki árnyékminisztertársaik is) sokkal gyakrabban vá
lasztanak parlamenten kívüli fórumokat politikai kezdeménye
zéseik bejelentésére, hiszen csak így számíthatnak nagyobb 
nyilvánosságra.34 Tony Blair még 1987-ben (!) kritikus éleslá
tással nyilatkozott a sajtó ilyetén átalakulásáról: „Napjaink hí
rei azonnaliak,. ellenségesek a bonyolult minősítésekkel szem
ben. Ha nem vagy képes egy mondatba, vagy akár egy frázisba 
összefoglalni mondanivalódat, felejtsd el! Köss össze két gondo
latot vagy érzést és a tömegkommunikáció nem megismételni 
fogja őket, hanem választani fog  közöttük. [...] Az igazság szin
te kommunikálhatatlanná válik, mivel a teljes nyíltság a tö
megmédiumokon keresztül fegyverré válik az ellenfél kezé
ben.'™

A Munkáspárt intézményes reformjának keretében a párton 
belül még mindig nagy befolyással bíró szakszervezetek szere
pét erősen szűkítette Tony Blair, korlátozva a szakszervezeti 
delegáltak arányát a pártkongresszus küldötteinek körében.36 
Blair a közvetlen szavazási megoldások általánossá tétele mel
lett (elsődlegesen a szakszervezetek befolyásának csökkentése 
végett) megnövelte a pártvezetés autonómiáját és hatékonyab
ban működő központi pártszervezetet alakított ki.37 Az űj struk
túrában a politika alakításának jelentős része a pártvezéren, il
letve az ő irodáján keresztül történik. Ezen iroda működésébe 
sokkal kiterjedtebben vontak be a közvélemény felméréséért és 
az értelmiségi bázis biztosításáért felelős think-tankcket és 
imázsformálással foglakozó reklámcégeket. Anthony Giddens 
kezdettől fogva részt vett a Munkáspárt ideológiai arculatváltá
sának végrehajtásában, az ő tanácsadói csoportja mellett ki kell 
még emelni az Institute fór Public Policy Research (IPPR) sze
repét. Az IPPR-nak igen erős befolyása volt és van az Új Mun
káspárt politikai stratégiájának alakítására.

Az új vezetés intenzív és sikeres tagtoborzást kezdeménye
zett, amelynek eredményeként több mint százezer új tag lépett 
be a Munkáspártba.38 Ennek kettős hozadéka volt, egyrészt elő
segítette a párt tagságának generációváltását, másrészt pedig 
olyan tagok tömegeivel lepte el az alapszervezeteket, akik nyil
vánvalóan vele szimpatizáltak, hiszen az ő hatására léptek be a 
pártba. A megújult tagság segítségével a politikai program re
formja is elkezdődhetett. A szakszervezetek befolyásának 
csökkenése ugyan kevesebb pénzt is jelentett, ugyanakkor a 
gazdag magánadományozók körében végzett adománygyűjtés 
és a megnövekedett tagdíjbefizetések pótolták a h ián^ . 1986- 
ban a párt költségvetésének háromnegyedét tette ki a szakszer
vezeti támogatás, ez 1996-ra 50%-ra csökkent.39

A Munkáspárt intézményes reformjával egy tradicionális 
néppárt bázisán kellett kialakítani egy olyan modern pártot,
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amely közel áll a szakirodalom ideáltipikus médiapártjához, 
amelyben „a kiterjedt hierarchikus kommunikációt és döntés- 
hozatali struktúrát tekintik hatékony eszköznek a mediatizált 
politizáláshoz”.40 Itt a pártvezér határozza meg mind a műkö
dést, mind a szerveződést. A tagság szerepe a szórólapok bedo- 
bálására, a plakátok felragasztására korlátozódik, és maximum 
a marketingszakemberek által kidolgozott feladatok végrehaj
tásában vesznek részt. A kampánykommunikáció szerepe fel
értékelődött, az előkészítésbe reklámcégeket és sokkal több ta
nácsadót vonnak be. A közvélemény-kutatás módszerét sokkal 
kiterjedtebben használják, fókuszcsoportok akár napi 
rendszerességű vizsgálata, a kampányfilmek és dokumentumok 
tesztelése természetes gyakorlattá vált. A mindent meghatáro
zó cél a győzelem, a hatalom megszerzése és megtartása, min
den más ezeknek van alárendelve. A médiapárt belső struktú
rája célirányosan a vezér hatalomba juttatásának megfelelően 
szerveződik, kiemelkedő fontosságot tulajdonítanak a pártvezér 
kompetenciájának és imázsának. A pártok így szolgáltatást kí
nálnak a választóknak, az ország kormányzásának szolgálta
tását.41 A kompetitív struktúrájú pártrendszerben nem eléggé 
hatékony egy olyan néppárt, amelyen belül a bázisdemokrácia 
túláradó mértékben van jelen, a párttagság és a platformok túl
zott beleszólása kontraproduktív. Ha a hatalomba jutás a leg
főbb cél, akkor a legfőbb belső szervezési elvnek a versenyké
pesség fenntartásának képességét kell tekinteni, a rugalmas
ság, a hatékonyság, az egységes és dinamikus kommunikáció el
engedhetetlen a szavazatmaximalizáláshoz.

AZ 1997-ES PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

A választási kampány finisében -  az 1992-es tapasztalatokból 
okulva -  a Munkáspárt stratégái óvatosan bántak a vélemény- 
kutatások által mért 15-20 százalékpontos előnnyel. Mindvégig 
építettek a választóknak a 18 éves tory uralomból való 
kiábrándultságára.42 A felkészülésben 1996-tól segítségükre 
volt Stan Greenberg és Philip Gould, akik Bili Clinton választá
si kampányának voltak közvélemény-kutatási irányító.43 
Ugyanakkor tisztában voltak azzal, hogy a választási kampányt 
az fogja eldönteni, hogy a párt milyen hatékonysággal lesz ké
pes kezelni a „gyengéiket” érő támadásokat. Jól időzített nyilat
kozatokkal minden kényes témát sikeresen kizártak a kampány 
lehetséges témái közül.

A kampányban el kellett hitetni a választókkal, hogy a párt 
ért a gazdaság irányításához, ennek elérése érdekében Tony 
Blair számos előadást tartott gazdaságpolitikai kérdésekről, a 
közoktatásról, a szociális ügyekről és az EU-ról, főleg hezitáló 
konzervatív szavazók előtt.44 Peter Bull megvizsgálta, hogy mi
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lyen retorikai eszközökkel és kommunikációs technikákkal tett 
Tony Blair kísérletet arra, hogy a lehető legszélesebb választói 
csoportok számára elfogadható formában mutassa be a Mun
káspárt modernizációját.45 A modernizációs retorika lehetővé 
tette számára, hogy egyszerre hangsúlyozza a változást és a 
megőrzést, így büszkén felvállalhatta a véghezvitt reformokat, 
ugyanakkor ezeket a párt hagyományos értékeinek bázisán volt 
képes bemutatni. Egyszerre kellett konzisztensnek és kohe
rensnek mutatkoznia, és egyben elkerülnie azt, hogy személyes 
imázsát és a párt arculatát károsító nyilatkozatot tegyen. Mind
ezzel az Új Munkáspárt egy társadalmi értelemben véve nagyon 
nyitott, befogadó arculatot alakíthatott ki magának. A szavazat
maximálást lehetővé tevő retorika megvalósításában kiemelke
dő szerepe volt Tony Blair professzionális politikai kommuniká
ciós képességének.

A parlamenti választásokon a szavazók 71,5%-a vett részt. A 
Munkáspárt a szavazatok 43,3%-át megszerezve 419 képviselőt 
küldhetett az alsóházban (ez a mandátumok 63,6%-át jelenti). A 
Konzervatív Párt 165 képviselője (a mandátumok 25%-a) a vá
lasztók 30,7%-ának támogatását élvezte.46 A választások ered
ményeképpen a Konzervatív Párt mind Walesből, mind pedig 
Skóciából teljesen kiszorult. A részvételi arányt érintően ki kell 
emelni, hogy a második világháborút követően ez volt a legrosz- 
szabb. Dávid Denver és Gordon Hands szerint azt a paradox 
helyzetet, hogy a konzervatív szimpatizánsok részvétele erősen 
csökkent, de a munkáspárti szavaztok aránya erősen nőtt úgy, 
hogy a teljes részvételi adatok erősen csökkentek (leginkább a 
munkáspárti körzetekben, a kétkezi munkások és a kevésbé va
gyonosak körében) a következőképpen kell feloldani.47 Az ala
csonyabb részvételi mutatóknak az az oka, hogy pont a munkás
párti körzetekben élő alsóbb társadalmi csoportokhoz tartózok 
vesztették el a Munkáspártba vetett bizalmukat, és ezért távol 
maradtak a voksolástól. Ez a Munkáspárt számára is komoly fi
gyelmeztetés, hiszen e körzetekben pont a szegényebb válasz
tók körében esett a támogatottságuk.48

A Munkáspárt 43,3%-os támogatottságáról azt mondhatjuk 
el, hogy a párt 1997-es eredménye a szavazatarányt tekintetbe 
véve nem egyedülálló. Ez ugyan magasabb az előző hét válasz
tásokon elérteknél, de meg sem közelíti a pártnak az 1945-66-ig 
mutatott teljesítményét. Azonban így megválaszolatlanul hagy
tuk a következő kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a párt ilyen 
támogatottság mellett a mandátumok 63,6%-át szerezte meg? 
Hiszen a 419 képviselő egyedülállóan nagy frakciót alkothat és 
erre 1945 óta nem volt példa. A kimagasló eredményben nagy 
szerepe volt annak, hogy a Konzervatív Párt támogatottsága fél 
évszázados mélypontra zuhant. A párt 1992. szeptember 16-a, 
az ún. fekete szerda óta nem vezetett a véleménykuta
tásokban.49 Előfordult, hogy a Munkáspárt közel negyven száza-
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lékponttal vezetett a közvélemény-kutatásokban, és a toryk e 
hátrányuk behozására soha nem mutatkoztak képesnek.50 A vá
lasztásokon a Munkáspárt támogatottsága országos átlagot te
kintve kiegyensúlyozottan magasnak volt mondható, támoga
tottságát Dél-Angliában és Nagy-Londonban képes volt megnö
velni, szemben a konzervatívokkal, akik Dél-Angliában és 
Nagy-Londonban 12%-os, Walesben és Skóciában pedig 8-10%- 
os szavazatcsökkenést szenvedtek el. A tisztán többségi válasz
tási rendszer sajátos vonása, hogy a „győztes nagyon győz”.51 Az 
évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy az a párt, amelyik a 
szavazatok 33%-ánál kevesebbet szerez meg, hátrányba kerül, 
mandátumaránya alul fogja múlni a rá leadott szavazatok 
arányát.521918 óta ez volt a harmadik alkalom, hogy a toryk ká
rára  torzított a választási szisztéma, míg a Konzervatív Párt 
esetében -5,7 százalékpont volt az eltérés a mandátumok és sza
vazatok aránya között, addig Munkáspárt esetében ez +20,3 
százalékpont volt.53 • .

Az 1997-es választások eredményének kialakulásában a rész
vételi mutató alakulása és a választási rendszer viselkedése 
mellett az átszavazó korábbi konzervatív szavazóknak volt ko
moly szerepük. Az 1992-ben a konzervatívokra szavazók 28,5%- 
a 1997-ben más pártokat támogatott, 13 százalékpont szavazott 
át a Munkáspártra, 11 százalékpont a Liberális Demokratákra 
és a további 4,5 százalékpont jelentős része pedig a Referendum 
Pártra. A szavazóbázis kiszélesítése a nemek tekintetében is si
keres volt, az új munkáspárti szavazók közel hatvan százaléka 
volt nő54, az első szavazók körében pedig 18%-kal növelte a tá
mogatottságát a Munkáspárt.55 Mindez azért volt különösen 
fontos, mert a brit parlamenti választások az ún. marginális 
körzetekben (marginal seats) dőlnek el (80-100 ilyen van). 
Ezek olyan körzetek, ahol az erőviszonyok rendszerint kiegyen
súlyozottabbak, és a mandátumok sorsa az általános politikai 
helyzettől függ, szemben azon körzetekkel, ahol évtizedek óta 
általában ugyanaz a párt adja a képviselőt.56 A Munkáspárt -  
célkitűzésének megfelelően és szemben az 1992-es választások
kal -  képes volt kiszélesíteni szavazóbázisát és megnyerte e 
marginális körzetek többségét. Ameddig képesek lesznek ezen 
megszerzett szavazatokat megtartani, és a bázisuk erodálódását 
is meg tudják állítani, addig szinte lehetetlen feladat lesz a 
Labour leváltása.

TONY BLAIR MINISZTERELNÖK

Megválasztása után Tony Blair magabiztos, 179 fős parlamenti 
többséggel maga mögött napokon belül megalakította kormá
nyát. Helyettese és az ipari, közlekedési és a régiókért felelős 
miniszter John Prescott lett, aki azonban csak névleg volt Blair
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helyettese. A kancellár (pénzügyminiszter) természetesen 
Gordon Brown lett, a külügyminiszteri posztot pedig a kitűnő 
debattőr Robin Cook töltötte be. A belügyi tárcát Jack Straw, 
az oktatásit pedig a vak Dávid Blunkett vezeti. Az egészségügy 
megreformálásának feladata Frank Dobsonra várt, a hadügy
miniszter pedig George Robertson lett. Peter Mandelson pedig 
különleges feladatot kapott, tárca nélküli miniszterként a kor
mányzati politika stratégiai kivitelezéséért és hatékony kom
munikációjáért, prezentációjáért felelt.57 A kormány további 
tagjai is a reformisták közül kerültek ki, az itt felsorolt minisz
terek alkotják a kormány magját, ők vesznek részt a kormány
zati stratégia kialakításában.

A Blair-kormány széles parlamenti többséggel a háta mögött 
az Egyesült Királyság politikai rendszerét úgy alakította át, 
hogy a reformban vegyültek a centralizáció és a decentralizáció 
elemei. A parlamentáris királyság demokratizálásának, de
centralizálásának legfontosabb lépései Skócia és Wales részle
ges függetlenségének megteremtése voltak. Ez kiegészült a 
Lordok Házának reformjával, amelyben az öröklött lordok sze
repét szűkítették, és hosszabb távon olyan, delegáláson alapuló 
második kamarává alakítják, amelynek összetétele pontosab
ban leképezi a társadalom politikai és érdektagoltságát. A kor
mányzati decentralizációs politika kiemelt jelentőségű eleme 
volt a Nemzeti Bank függetlenségének megteremtése: ezzel a 
mindenkori kormány lemondott arról a jogáról, hogy közvetle
nül beleszólhasson az irányadó kamatláb meghatározásába. Az 
elmúlt ciklusban további két nagy jelentőségű törvényt fogadott 
el a brit parlament: a pártfínanszírozás-törvény újraszabályozá
sa átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tette a pártok gazdálkodá
sát, az újonnan elfogadott információs törvény pedig a modern 
adatvédelem elveinek érvényesülését segítette elő.

A személyiségközpontú és mediatizálódott politika kihívásai
hoz sikeresen adaptálódó brit Munkáspárt hatalomra jutva 
ugyanezen kihívásoknak megfelelve centralizálta a brit kor
mányzati rendszert. Tony Blair erőteljes súlypontáthelyezést 
hajtott végre. A miniszterelnök hatalma a végrehajtó hatalom 
rendszerén belül erőteljesen megnövekedett, így Tony Blair 
minden korábbit meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a 
kormányzati politika alakítására. Ezzel párhuzamosan megerő
sítették a Cabinet Office szerepét is: az összkormányzati koor
dinációt végző intézmény politikai és stratégiai befolyása domi
nálja az egész kormányzati rendszer működését. Az egységes és 
hatékony kormányzati kommunikáció megszervezése érdeké
ben megnövelték a miniszterelnök irodájának a kimenő üzene
tekre gyakorolt befolyását. A kabinetkormányzás érvényesülé
sének irányából elmozdulás történt a miniszterelnöki kormány
zás irányába. A kormányzati döntéshozatalban a miniszterel
nök szerepe megnőtt, szerepe szinte kizárólagos a főbb politikai
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kérdések és az ideológiai keretek kialakításának területén. A 
politikai elemzők álláspontja szerint ez napjainkban nagyobb 
mértékben érvényesül, mint Margaret Thatcher miniszterel
nöksége idején.58 A kormányülések rövidek és gyakran formá
lis napirend nélküliek. A valódi stratégiai döntéseket a kor
mány kulcsembereinek részvételével megrendezett -  gyakran 
napi rendszerességű -  informális tanácskozásokon hozzák meg. 
Ezen találkozókon a miniszterelnökön túl rendszerint Peter 
Mandelson, Gordon Brown, Alastair Campbell (a miniszterel
nök szóvivője és s^jtótitkára) és Jonathan Powell (a miniszter- 
elnök kabinetfőnöke) vesz részt.59 Nagy felzúdulást keltett, 
hogy a miniszterelnöki kérdések óráját (Prímé Minister's 
Question Time, PMQ) immáron csak hetente egyszer rendezik 
meg, szemben a korábbi heti két alkalommal, bár hosszát ne
gyed óráról fél órára növelték. A PMQ az angol politikai rend
szerben a miniszterelnök és az ellenzék vezére szópárbajának 
rendszeres fóruma, ezért a végrehajtó hatalom ellenőrzésének 
és kritikájának kitüntetett színtere. További reformintézkedés
sel a heti parlamenti ülésezés időtartamát mintegy egynegyedé
vel csökkentették.

A brit politikai rendszerben végrehajtott, sok vitát kiváltó 
változtatások közös jellemzője az, hogy az egységes kormányza
ti és személyes imázs megformálásába és fenntartásába a poli
tikai rendszer olyan intézményeit is bevonták, amelyek tradici
onálisan éppen a rendszeren belüli viták színterei voltak. A 
parlamenti viták szerepének csökkentése, a kormányzati rend
szeren belüli súlypontáthelyezések, a kormányülések 
eljelentéktelenedése és az informális kabinet stratégiai döntés- 
hozatali szerepének megnövekedése mindezen gyakorlat érvé
nyesülésének a következményei. A nem hivatalos fórumokra 
kiszorult döntéshozatalnak szinte szükségszerű következménye 
volt a kormányon belüli konfliktusok eszkalálódása, hiszen ezen 
konfliktusokban mindig olyan kérdések kerültek elő, amelyeket 
éppen a kormányülésen kellett volna megtárgyalni.

Az 1997-es választások óta eltelt évek folyamán a Munkáspárt 
népszerűsége folyamatosan húsz százalékponttal múlta felül a 
konzervatívokét. (Csak a 2000 őszén kirobbanó olajárválság 
idején rendeződtek át rövid időre a pártpreferenciák.) Tony 
Blair 2001 áprilisának végére akarta kiíratni az általános parla
menti választást, amelyet a száj- és körömfájás járvány miatt 
azonban csak június 7-én lehetett megtartani. A választásokon 
csupán a szavazásra jogosultak 59,4%-a vett részt. Ez az elmúlt 
másfél évszázad (békeidőben) legalacsonyabb részvételi ará
nya az Egyesült Királyságban. Jelenleg nem állnak még rendel
kezésre olyan utólagos véleménykutatási eredmények, amelyek 
a távolmaradás okainak mélyebb vizsgálatát tennék lehetővé, 
azt azonban m ár most meg lehet állapítani, hogy legalább két 
tényező gyakorolt hatást a részvételi mutatókra: (1) a gyenge és
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megosztott konzervatív ellenzék és (2) a munkáspárti szavazók
nak a tradicionális munkáspárti egyéni választókerületekben 
tapasztalható, az országos átlagnál szignifikánsan magasabb tá
volmaradása. Ad 1.: A ciklus folyamán a Konzervatív Párt nem 
volt képes a választási vereség feldolgozására. A megosztott, 
belső vitáktól hangos párt egyetlen pillanatig sem mutatkozott 
hiteles, újra kormányképes alternatívának. A William Hague 
vezette toryk ugyan értek el részsikereket a kormányzati mun
ka kritikájában, azonban a belső megújulási kényszernek nem 
engedelmeskedtek, és nem végezték el a thatcheri évtized ta
nulságainak vizsgálatát sem. Ad 2.: Mint már fentebb rámutat
tam, az 1997-es parlamenti választásokon a brit Munkáspárt ké
pes volt arra, hogy a korábbiaknál szélesebb szavazói csoporto
kat integráljon. Ezen politikai újrapozícionálás azonban azzal 
járt együtt, hogy a párt tradicionális baloldali választói csoport
jainak körében lemorzsolódást lehetett tapasztalni. 2001-ben 
ugyan továbbra is össze tudták tartani ezt a széles szavazótá
bort, de a hagyományos munkáspárti körzetekben az országos 
átlagnál nagyobb mértékű volt a távolmaradás mértéke. 60

A Munkáspárt ismételten földcsuszamlásszerű győzelmet 
aratott, 413 képviselőjével szemben csupán 166 konzervatív 
foglal helyet az alsóházban (ez a leadott szavazatok 40,7%-át, il
letve 31,7%-át jelenti, és a parlamentben pedig 62,67%-os és 
25,18%-os mandátumarányt eredményez). A Labour mandátu
mainak száma hattal csökkent (két elnyert és a nyolc elveszített 
körzet; ez utóbbiból ötöt nyertek el a Konzervatív Párt képvise
lőjelöltjei), a konzervatívoké pedig eggyel növekedett. A legna
gyobb mandátumnyereséget a Liberális Demokraták mondhat
ják magukénak, nyolc körzetben szereztek meg új mandátumot 
és csak kettőt veszítettek el (ezen nyolcból hetet a Konzervatív 
Párttól vettek el).

Az angol parlamentáris demokrácia történetében még nem 
volt a rra  példa, hogy egy munkáspárti kormány ki tudta volna 
tölteni második teljes ciklusát. Tony Blair magabiztos többség
gel a háta mögött végrehajthatja ez a történelmi tettet, és jó 
eséllyel indul majd a következő választásokon is. Hiszen a meg
osztott, vezetési válsággal küzdő Konzervatív Pártnak az elmúlt 
évszázadok legnagyobb, egyik választásról a másikra történő 
szavazatnövelését kell végrehajtania ahhoz, hogy újra kor
mányra kerülhessen.

KÖVETKEZTETÉSEK

A második világháború utáni brit politikai konszenzus a 
keynesi gazdaságpolitika által irányított jóléti államot, a vegyes 
gazdaságot és Nagy-Britannia nagyhatalmi szerepének fenntar
tását foglalta magában, a politikai rendszer releváns szereplő a
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fenti kérdésekben egyetértettek. A hetvenes évek gazdasági 
válságának idején azonban ez a politikai konszenzus bomlásnak 
indult. M argaret Thatcher neoliberális reformja a második vi
lágháború után kialakult politikai konszenzus radikális felrúgá
sát jelentette.

Margaret Thatcher neokonzervatív forradalma az állami be
avatkozás és újraelosztás m értékének csökkentését ígérte. 
Azonban az állami redisztribúció mértékének radikális csök
kentése csak ígéret maradt61 és a társadalmi egyenlőtlenségek 
is újra növekedésnek indultak, hiszen minden próbálkozás elle
nére sem sikerült a GDP 25%-a alá szorítani a jóléti kiadások 
arányát62 és a kilencvenes évekre pedig megháromszorozódott 
a relatív szegénységben élők száma; ez 1979-ben 5 millió volt, 
1992-ben pedig 14,1 millió.63 A Konzervatív Párt kiemelkedően 
sikeresen kezelte a magas inflációt, ami a hetvenes évek végén 
évi 22%-os szinten állt. Kisebb megingásoktól eltekintve mind a 
nyolcvanas, mind pedig a kilencvenes években sikerült ala
csony szinten tartani a pénzromlás ütemét, bár ez a G7 tagálla
mainak átlagos éves inflációs adatainál -  két év kivételével -  
mindig magasabb volt. A fogyasztási mutatók a nyolcvanas 
években erőteljes növekedést mutattak, azonban ebből a társa
dalom alsóbb rétegei nem vették ki a részüket. A brit családok 
átlagos reáljövedelme 1979 és 1992 között 37%-kal nőtt, azon
ban a legszegényebb tíz százalék reáljövedelme ebben az idő
szakban 18%-kal csökkent, míg a leggazdagabb tíz százalék re
áljövedelme pedig 61%-kal emelkedett.64 A jóléti állam szociál
demokrata eszméjének válsága után a neokonzervatív válasz 
azért került szintén válságba, mert „az általuk követett gazda
ságpolitikával szükségszerűen együtt járó társadalmi problé
mák miatt nem tudtak átütő gazdasági sikereket elérni”.65 A 
gyarapodó underclass, a gazdasági növekedés és a megerősödő 
középosztály jelentette problémák kanalizálására a nyolcvanas 
évek folyamán és a kilencvenes évek első felében képtelennek 
mutatkozott a brit politikai rendszer.66

Jelenleg formálódóban van egy új politikai konszenzus, 
amelynek alapja az, hogy az Új Munkáspárt elfogadta a konzer
vatív kormányok által 1979 és 1997 között végrehajtott társadal
mi és gazdasági reformokat. Konzervatív elődeikhez hasonlóan 
kiállnak az inflációcsökkentés prioritása mellett és szigorú el
lenőrzés alatt tartják a közszféra finanszírozását. A Blair- 
kabinet elfogadja elődjének szabadpiacpárti politikáját, nem 
követ klaszszikus intervencionista iparpolitikai elveket és nem 
kívánja visszaállítani a szakszervezetek korábbi privilégiumait. 
Ugyanakkor megfigyelhető, hogy neointervencionista politikai 
törekvéseivel kísérletet tesz a szigorú neoliberális fiskális poli
tika megőrzésére és a társadalm i egyenlőtlenségeknek a 
redisztribúció új formái által való csökkentésére. Elhamarko
dott kijelentés volna a Blair-kabinetet mint egy tisztán neolibe-
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rális politikai gyakorlatot végrehajtó kormányt leírni, mind ide
ológiájuk, mind pedig napi politikai gyakorlatuk ellentmond en
nek. Szociálpolitikai intézkedéseik vizsgálatából arra következ
tethetünk, hogy „nyilvánvaló -  bár relatíve kicsi -  lépések tör
téntek az elmúlt két évtizedben kialakult obszcénul nagy társa
dalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, és reális további ez irá
nyú intézkedéseket várni".67

A ciklus végére a munkáspárti dokumentumokból és a veze
tő politikusok megnyilatkozásaiból eltűnt a Harmadik út emlí
tése. Ezt azonban nem a politikai kísérlet kudarcának kell be
tudnunk, sokkal inkább annak, hogy a kifejezés mint politikai 
márkajelzés egyszerűen elfáradt. Azonban mindazok a kül- és 
belpolitikai kihívások, társadalmi és gazdasági válságjelensé
gek és történelmi tapasztalatok, amelyek előidézték a Munkás
párt politikai programjának radikális átalakulását, nem tűntek 
el egy csapásra. Továbbra is a konzervatív, a neoliberális és a 
szociáldemokrata diskurzuselemek egyedi kombinációban tör
ténő közös felhasználása adja meg a munkáspárti politika alap
vető jellemzőjét.68 Az Új Munkáspárt még mindig az 1994-ben 
kijelölt Harmadik úton jár, legfeljebb nem így nevezi politikai 
kísérletét.
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azért, hogy egy politikai eseményt rögtön valaki győzelmeként, és valaki más 
vereségeként tüntessenek fel. McSmith (1996): 250. o.

33 McSmith (1996): 278. o.
24 Applebaum (1997): 47. o., (franciául: Crowley (1999): 24. o.).
25 Applebaum (1997): 47. o., (franciául: Crowley (1999): 24. o.).
26 Ladányi és Szelényi (2000): 4. o.
27 Giddens (1999): 134. o.
28 Blair (1997).
»  Blair (1996b).
30 Szente (1998): 77-78. o.
31 Vö.: Beck (1999), Giddens (1999): 147-171. o., illetve Blair egy későbbi beszé

de: Blair (I999d).
32 Jack Straw (született 1946-ban) jogász, 1976-tól parlamenti képviselő, a 

nyolcvanas évek árnyékkormányaiban oktatási, környezetvédelmi és belügyi
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tisztségeket töltött, be. Tony Blair első kormányának belügyminisztere, jelen
leg külügyminiszter. The International Year Book and Statesmen’s Who's 
Who 2000 (1999): 1381. o.

33 Idézi: Negrine (1996): 52. o.
34 Riddell (1998): 8-18. o.
35 Tony Blair: A breakdown in communication. The Times, 1987. november 24. 

Idézi: Rosenbaum (1997): 78. o.
36 Crowley (1999): 23. o., Fishman (1996): 39-62. o.
37 Peele (1997): 95. o.
*  1994: 280 ezer fő, 1997: 420 ezer fő, Kavanagh (1997): 534. o.
39 Kavanagh (1997): 535. o.
40 Seisselberg (1996): 719. o.
«  Kiss (1999): 80. o.
42 Bővebben: Havas (1998): 54. o.
43 A kapcsolat még abból az időből származott, amikor 1993 januárjában Blair 

és Brown Clintonhoz utaztak és a politikai kampány kérdéseiről tárgyaltak.
44 Norris (1997): 539. o.
43 Bull (2000): 222-247. o.
46 Lásd az 1. táblázatot és a 2. ábrát.
47 Denver és Hands <1997): 731. o.
48 Denver és Hands (1997): 732. o.
49 Lásd az 1. ábrát.
30 Lásd az 1. ábrát.
51 A Liberális Demokratáknak átlagosan 113 987 szavazat, Konzervatív Pártnak 

58 127 a Munkáspártnak pedig 32 318 szavazat kellett egy parlamenti mandá
tum megszerzéséhez. Norris (1997): 529. o.

52 Dunleavy és Margetts (1997): 735. o.
53 Dunleavy és Margetts (1997): 734. o.
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»  Norris (1997): 516. o.
56 Az ilyen körzetekben a pártok sokkal intenzívebben is kampányolnak.
37 Cabinet Office (1997): 31. o.
59 Contemporary British Politics (1998): 269. o.
59 Esetenként csatlakozik még hozzájuk Robin Cook (külügyminiszter) is. Uo.
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«  Brassloff (1999): 145. o.
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66 Evans (1997): 115-124. o.
47 Brassloff (1999): 156. o.
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Mándi (2000): 67. o.
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