
 
 

 

„Globális Britannia egy versengő korban” 
 

Köszönöm (a bemutatást)! Jó estét kívánok.  
 

Örömmel fogadtam a felkérést, hogy ma este beszédet mondjak önök előtt. 
A Nagykövetség és magam is üdvözöljük a lehetőséget, hogy folytathatjuk 

megbeszéléseink és megerősíthetjük kapcsolatainkat ezzel a rangos 

magyar intézménnyel.  
 

A ma este témája a Globális Britannia egy versengő korban. 
 

Az Átfogó felülvizsgálat bemutatása 
 

Mint néhányan már hallhattak róla, tavaly a brit kormány ambiciózus 
kezdeményezést indított útjára Integrated Review (Átfogó felülvizsgálat) 

néven. A szándék egy modern, 21. századi védelmi, biztonsági, kül- és 
fejlesztéspolitikai jövőkép megfogalmazása volt.  

 
Az egy éves kormányon belüli és azon kívüli egyeztetéseket is magába 

foglaló munka eredményeként a múlt héten jelent meg az Átfogó 
felülvizsgálat című dokumentum.  

 

A dokumentum meghatározza az Egyesült Királyság nemzetközi 
stratégiáját erre az évtizedre és azon túl is.  

 
Áttekinti képességeinket, valamint pontos elemzését adja az aktuális és 

jövőbeni lehetőségeket és fenyegetéseket, melyekkel szembesülnünk kell. 
 

Az Átfogó felülvizsgálat következtetése az - és ez mai fő mondanivalóm is 
-, hogy az Egyesült Királyság, független szuverén államként, a nyugati 

szövetség vezető tagjaként, és megbízható partnerként az indiai-csendes-
óceáni térségben, központi szerepet játszik a világszíntéren, azzal az 

alapvető küldetéssel, hogy a nyitott társadalom és a nyitott gazdaság 
mellett elkötelezett, a világ javát szolgáló erő legyen. 

 
Alkalmazkodás a változó világhoz 

 

Az Átfogó felülvizsgálatot jól időzítették. Az elmúlt években megváltozott a 
világ, és alkalmazkodnunk kell az új valósághoz. 

 
E változások egyike az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Ez 

egyedülálló lehetőséget nyújt számunkra, hogy, építve a meglévő 
barátságokra, ugyanakkor messzebbre is tekintve, átgondoljuk bel- és 

külpolitikánk számos vetületét. 
 

A hidegháború utáni „szabályokon alapuló nemzetközi rendszer” változóban 
van, és változnia kell hozzá való viszonyunknak is. A rendszer 



 
 

 

megosztottabb, és az államok között fokozódik az érdekekért és értékekért 

folytatott verseny.  
 

A status quo védelme már nem elegendő.  
 

Van, amit folytatni kell. Az Egyesült Államok továbbra is legfontosabb 
partnerünk és szövetségesünk marad. A NATO továbbra is központi 

szerepet játszik biztonságpolitikánkban. Elkötelezettek maradunk az 
emberi jogok védelme mellett. 

 
És lesznek változtatások.  

 
A jövő nemzetközi rendjének formálása az egyik.  

 
Az éghajlat és a biológiai sokféleség, valamint a tudományba és a 

technológiába történő befektetés lesznek most a kiemelt prioritások.  

 
Nagyobb elkötelezettségre törekszünk az indiai-csendes-óceáni térségben, 

támogatva a közös jólétet és a regionális stabilitást.  
 

Ma Kína jelenti a legnagyobb rendszerszintű kihívást. Ehhez 
alkalmazkodnunk kell - védve nemzetbiztonságunkat, ugyanakkor 

megőrizve pozitív gazdasági kapcsolatainkat.  
 

Az Egyesült Királyság a felülvizsgálat során felismerte, hogy élesebb és 
dinamikusabb összpontosításra van szükség, amely lehetővé teszi 

számunkra, hogy: 
 

- alkalmazkodni tudjunk a változékony nemzetközi környezet fokozódó 
versenyéhez;  

- többet tehessünk a nemzetközi architektúra fenyegetett részeinek 

megerősítéséért;  
- a régi szövetségesekkel és új partnerekkel együttműködve 

alakíthassuk a jövő nemzetközi rendjét. 
 

Ugyanakkor megközelítésünk realista lesz. Képességünk a transznacionális 
kihívások kezelésére - a biztonsági kérdésektől az éghajlatváltozásig - attól 

függ, hogy képesek vagyunk-e másokkal együtt dolgozni a világ minden 
táján, beleértve azokat is, akiknek értékrendje nem feltétlenül azonos. 

 
Ebben az átalakuló nemzetközi környezetben a középhatalmak befolyása - 

így az Egyesült Királyságé is - valószínűleg növekedni fog. 
 

Az Egyesült Királyság és Európa 
  

Amint Boris Johnson miniszterelnök elmondta: "Kevés nemzet van jobb 

helyzetben (mint az Egyesült Királyság), hogy megbirkózzon az előtte álló 



 
 

 

kihívásokkal, de tudnunk kell változtatni hozzáállásunkon és alkalmazkodni 

a körülöttünk kialakuló új világhoz"  
 

Tehát, a stratégiai dokumentum értelmében, hogyan is fogja az Egyesült 
Királyság elősegíteni és befolyásolni a változó nemzetközi színtér 

formálódását?  
 

Hadd kezdjem Európával. Az Európai Unióból való kilépés után az Egyesült 
Királyság történelmében új fejezetet kezdődött. Nyitottak vagyunk a 

világra, globális baráti és partneri hálózattal, valamint új és mélyebb 
kapcsolatok kialakításának lehetőségével.  

 
Ugyanakkor továbbra is a NATO vezető európai szövetségese leszünk, a 

fenyegetések közös kezelésével erősítjük a Szövetséget, és 
erőforrásainkkal elősegítjük az euro-atlanti régió kollektív biztonságát. 

Zavarkeltő, megosztó és agresszív hozzáállásával Oroszország jelenti 

továbbra is a legközvetlenebb fenyegetést az Egyesült Királyságra és 
általában Európára. E fenyegetéssel szemben elrettentésre és védekezésre 

van szükség. 
 

Európai nemzetként konstruktív és produktív kapcsolatokra törekszünk az 
Európai Unió szomszédos tagállamaival, a szuverenitás kölcsönösen 

tiszteletben tartásával.  
 

Az EU-ból való kilépés azt jelenti, hogy lehetőségünk van eltérő gazdasági 
és politikai utat követni ott, ahol érdekeink úgy kívánják, és másképp 

közelíthetjük meg a külpolitikát.  
 

Továbbra is együtt fogunk dolgozni az EU-val ott, ahol érdekeink 
egybeesnek - például az európai kontinens stabilitásának és biztonságának 

előmozdításában, valamint az éghajlatváltozással és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos együttműködés terén. 
 

Nyitott társadalmak és nyitott gazdaságok 
 

Az Egyesült Királyság komolyabb szerepet kíván betölteni a nyitott 
társadalmak és nyitott gazdaságok formálásában és támogatásában szerte 

a világon.  
 

A történelem azt mutatja, hogy a demokratikus társadalmak a nyitott és 
ellenálló nemzetközi rend legfőbb védelmezői, amelyben a globális 

intézmények védik az emberi jogokat; kezelni képesek a nagyhatalmak 
közötti feszültségeket; fellépnek konfliktusok és az instabilitás ellen; 

valamint a kereskedelem és a befektetések révén segítik a közös jólét 
megteremtését.  

 



 
 

 

A közös értékek alapvető fontosságúak nemzeti identitásunk, 

demokráciánk és életvitelünk szempontjából. Az Egyesült Királyság együtt 
kíván dolgozni szövetségesekkel, hasonló gondolkodású partnerekkel, 

valamint és a civil társadalommal a demokratikus értékek és az egyetemes 
emberi jogok védelme érdekében; a hatékony, átlátható kormányzás és a 

jogállamiság előmozdítása érdekében; és a vallási meggyőződés 
szabadsága, valamint a médiaszabadság védelmében. Ez lesz G7-es 

menetrendünk vezérfonala is. 
 

A szabad és tisztességes kereskedelem globális védelmezői leszünk. 
Biztosítjuk, hogy gazdaságunk továbbra is nyitott maradjon - a 

kereskedelem, a tőke, az adatok, az innováció és az gondolatok szabad 
áramlása előtt. Együtt kívánunk működni másokkal, hogy védjük magunkat 

és szövetségeseinket a korrupciótól, a manipulációtól, a kizsákmányolástól, 
illetve szellemi tulajdonunk eltulajdonításával szemben.  

 

Együtt fogunk működni a globális gazdaság ellenállóbbá tétele érdekében. 
Ez a globális kereskedelmi rendszer megerősítését és a nemzetközi 

szabálykönyv korszerűsítését jelenti, különösen a környezetvédelem, a 
szolgáltatások és a digitális szolgáltatások terén.  

 
Ez a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) újbóli megerősítését jelenti. Tehát 

szabályozó diplomáciát fogunk alkalmazni a globális gazdaság alapját 
képező normák és értékek alakítása érdekében. Ez pedig azt jelenti, hogy 

biztosítani kell, hogy a WTO, az OECD, a G7, a G20 és más fórumok közös 
megközelítést alakítsanak ki. 

 
Azt akarjuk, hogy a nyitott gazdaságok és a szabad kereskedelem segítsen 

a világnak abban, hogy a Covid-19 után megerősödve tudjon talpra állni, 
és zöldebben folytassa az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.  

 

Globális Britannia 
 

Egy ilyen ambiciózus jövőkép nem valósulhat meg kifelé irányuló, globális 
megközelítés nélkül. 

 
A "Globális Britannia" egy ilyen megközelítés, globális szerepvállalás a brit 

emberek érdekeinek szolgálatában.  
 

Fő pillérei az Egyesült Királyság fenntartása nyitott társadalomként és 
nyitott gazdaságként; határozottabb álláspont képviselete a biztonság és 

az elrettentés terén; a nyitottság, a demokrácia és az emberi jogok 
védelme; multilaterális megoldások keresésére irányuló megerősített 

szándék olyan kihívások kapcsán, mint az éghajlatváltozás, vagy a globális 
egészségügyi válságok.  

 

És már cselekedtünk is. 



 
 

 

 

Tavaly júniusban, globális védőoltás-csúcstalálkozó megrendezésével 
vezettük a COVID-19-re válaszként adott nemzetközi erőfeszítéseket, és 

kulcsszerepet játszottunk a COVAX-séma kidolgozásában. 
 

Megerősítettük védelmünket és biztonságunkat, és már most is közösen 
viseljük a terheket a szövetségesekkel. Tavaly bejelentettük védelmi 

kiadásainknak a hidegháború vége óta legjelentősebb tartós megnövelését, 
ez mintegy 24 milliárd fontot tesz ki a következő négy évben.  

 
2020 júliusában létrehoztunk egy önálló szankciórendszert: a globális 

emberi jogi (Magnitsky-féle) szankciórendszert. Számon kértük 
legsúlyosabb visszaélések elkövetőit Fehéroroszországban, Mianmarban és 

Szaúd-Arábiában.  
 

Csaknem 12 milliárd fontot fordítottunk a nemzetközi éghajlat 

finanszírozásra, és kidolgoztunk egy 12 pontos tervet, hogy 2050-re elérjük 
a nettó nulla szénkibocsátást. 

 
2025, 2030 

 
Ha 2030-ig sikeresen kell alkalmazkodnunk a geopolitikai és geoökonómiai 

változásokhoz, a rendszerszintű versenyhez, a gyors technológiai 
változásokhoz és a transznacionális kihívásokhoz, akkor gyorsan és 

lendületesen kell lépnünk.  
 

Fel kell készülnünk a versenyre másokkal, és a kreatív diplomácia valamint 
a multilateralizmus révén új módszereket kell találjunk az 

együttműködésre. 
 

Kezelnünk kell a feszültségeket és készen kell állnunk a 

kompromisszumokra: nyitottságunk és az emberek, a gazdaság és az 
életmód védelmét szolgáló intézkedések között; az együttműködés és a 

más országokkal folytatott verseny között, néha egyszerre; rövid távú 
kereskedelmi érdekeink és értékeink között. 

  
Ha haladni akarunk az előttünk álló úton, szükségünk van hosszú távú 

perspektívára is. Cselekvési szabadságunk megőrzése lehetővé teszi 
számunkra, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz.  

 
Az erősebb, prosperáló, a változó világhoz integráltan alkalmazkodó ország 

víziójának megvalósítása érdekében Stratégiai keretet hoztunk létre, hogy 
fogódzókat adjunk a jövőbeni politikai döntéshozatal számára hosszú távú 

stratégiánk megvalósítása érdekében.  
 

Ez a keret 2025-ig határozza meg a kormány átfogó nemzetbiztonsági és 

nemzetközi politikai célkitűzéseit.  



 
 

 

 

A stratégiai kereten belül négy átfogó és egymást támogató cél került 
meghatározásra. Ezek a következők: 

 
1) a stratégiai előny fenntartása a tudomány és a technológia révén  

2) a jövő nyitott nemzetközi rendjének formálása  
3) a biztonság és a védelem megerősítése itthon és a tengerentúlon az 

anyagi világ biztonságával, valamint az online biztonsággal kapcsolatos 
kihívások kezelésén keresztül (ezt erősíti meg a hét elején közzétett 

Védelmi felülvizsgálat eredménye is.) 
4) az ellenállóképesség fokozása itthon és a tengerentúlon azáltal, hogy 

javítjuk képességünket a kockázatok felmérésére, megelőzésére, 
kezelésére, illetve az azokra való reagálás, valamint az esetleges kár utáni 

helyreállítás képességét.  
 

Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság egyedül nem tudja elérni ezeket a 

célkitűzéseket: a szövetségeseinkkel és partnereinkkel, köztük a 
Magyarországgal való közös fellépés létfontosságú lesz a következő 

évtizedben.  
 

Amint azt az Átfogó felülvizsgálat elnevezés is sugallja, elengedhetetlen 
lesz az Egyesült Királyság kormányának mélyebb szintű integrációja, 

összefogva a védelmet, a diplomáciát, a fejlesztést, a hírszerzést és a 
biztonságot, a kereskedelmet és a belpolitika bizonyos elemeit (nem 

utolsósorban azért, mert ellenfeleink és versenytársaink már most 
integráltabb módon lépnek fel).  

 
Ezenkívül átfogó megközelítést vezetünk be a világ más részeivel való 

együttműködésben is - vagyis ötvözzük a kemény és a puha hatalmi 
eszközöket, kiaknázzuk az állami és a magánszektor nyújtotta 

lehetőségeket, és a nemzeti célok elérése érdekében építünk a brit 

szakértelemre a kormányon belül és azon kívül is.  
 

Ha Egyesült Királyság, akkor üzlet 
 

Befejezésül el kell ismernem, hogy ez idáig csak a felszínt érintettem. Egy 
rövid beszéd keretei nem teszik lehetővé, hogy kitérjek az Átfogó 

felülvizsgálat minden elemére. Többet lehetne még mondani a védelemről 
és a biztonságról; az Egyesült Királyság egyedülálló puha hatalmi erejéről; 

a felülvizsgálat belpolitikával kapcsolatos aspektusairól: az Unió 
megerősítéséről; a tudomány és a technológia új határai által kínált 

lehetőségekről és kihívásokról; a globális egészségügyi kihívásokról; a 
migrációról. 

 
De úgy gondolom - és remélem -, hogy sikerült felvázolni a felülvizsgálat 

mögöttes stratégiai jövőképét és annak célkitűzéseit. Ezek 

meghatározására az után került sor, hogy gondosan megvizsgálták a világ 



 
 

 

jelenlegi helyzetét, Nagy-Britanniának a világban elfoglalt helyét, 

lehetőségeinket és az előttünk álló kihívásokat, szem előtt tartva, hogy 
Nagy-Britannia kész a teljes szerepvállalásra. 

 
Mint minden merész szándéknyilatkozat, az Átfogó felülvizsgálat is vegyes 

fogadtatásban részesült, Magyarországon is. Engedjék meg, hogy gyorsan 
néhány szót szóljak ezekről.  

 
Azok számára, akik kételkednek az Egyesült Királyság elszántságában vagy 

végrehajtási képességében, hadd idézzem Dominic Raab külügyminiszter 
szavait. A felülvizsgálat indulásakor ő emlékeztetett bennünket arra, hogy 

az Egyesült Királyság, ahol a világ népességének kevesebb mint 1%-a él, 
az 5. legnagyobb gazdaság a világban; a világ 30 legjobb egyeteme közül 

6 itt található, és több Nobel-díjassal büszkélkedhetünk, mint bármely más 
ország, az Egyesült Államokat leszámítva.  

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai vagyunk, és - az Egyesült 
Államokat leszámítva - bármely más NATO-tagországnál több pénzt költünk 

a honvédelemre. Miénk a világ 4. legnagyobb diplomáciai hálózata, és a G7 
országok között mi rendelkezünk a második legbőkezűbb támogatási 

költségvetéssel (a nemzeti jövedelemhez mérten), és Nagy-Britannia a 
világ nyelvének hazája (amelyet önök is olyan jól beszélnek).  

 
Ebben az évben pedig a G7 elnökség, valamint a Glasgow-ban 

megrendezésre kerülő ENSZ-klímakonferencia (COP 26) is bizonyítja a 
világ számára az Egyesült Királyság vezető szerepét.  

 
Ez lenne a Globális Britannia egy versengő korban. 

 
Köszönöm a figyelmüket.  
 


