
Katonai karrier

Charles de Gaulle 1890. november 22-én született Lille városában. Egy

középosztálybeli családból származott, ahol erős nemzeti és keresztény alapú nevelést

kapott.A Saint-Cyr-i katonai akadémián végzett, ami után be is állt a hadseregbe. Harcolt az

első világháborúban majd egyre feljebb került

a katonai ranglétrán. A második világháború

alatt amikor úgy látta hogy a felettesei

elkezdtek tárgyalni a németekkel a

kapitulálásról, akkor Londonba utazott, hogy

megszervezze a francia ellenállást. A Szabad

Francia Erők folytatták a harcot a megszálló

Harmadik Birodalommal szemben. A

normandia partraszállás után aktívan részt

vettek az ország felszabadításában.

Politikai karrier

A háború vége után Franciaország átmeneti elnöke lett. Ideiglenes visszavonulása

alatt tört ki az algériai krízis. Az akkori gyarmat teljes függetlenséget akart, Algír és

környékén gyakoriak voltak a zavargások, lövöldözések és terrortámadások. Az ezalatti

politikai káoszban választották meg elnöknek. Mandátuma alatt megerősítette az elnök

hatalmát és visszavágta a parlament és a pártok befolyását. A fő céljai egy erős, nemzeti és

szuverén Franciaország kialakítása volt. Bevezette az elnök közvetlen megválasztását, a

gazdaság nagy növekedésnek indult, ami részben az európai szorosabb gazdasági

együttműködésnek a gyümölcse volt. A francia GDP a történelemben először meghaladta

az Egyesült Királyságét. Ezt az előnyt egészen a

‘90-es évekig sikerült megtartani. A külpolitikája

egészen sajátos volt. Mindkét szuperhatalomtól, a

Szovjetúniótól és az Egyesült Államoktól is jobban

elhatárolta magát. Ennek keretében csökkentette

országának együttműködését a NATO-val. Elismerte a

Kínai Népköztársaság legitimitását és a vietnámi

háborúnak mihamarabbi befejezése mellett állt.

Geopolitikai célja egy erős, az “Atlanti -óceántól az



Urálig terjedő Európa” volt, ami a saját erejéből meg tudná védeni magát és nem kéne a

NATO-ra hagyatkoznia. Rendeleti kormányzást folytatott, amit választásokkal és

népszavazásokkal legitimált, de ez a kritizálóinak semmilyen politikai reprezentációt nem

nyújtott. Ez vezetett az 1968-as francia diáklázadásokhoz, amit még túlélt elnöksége, de a

következő évben elbukott egy népszavazást, amit a nép hitének elvesztésének vett, ezért

lemondott.

Charles de Gaulle és az európai integráció

De Gaulle elnöksége kezdetekor már létezett az Európai Gazdasági Közösség. Az

évek alatt lelassult a tagországok között az integráció. Bár 1968-ra lebontották teljesen

egymás között a vámhatárokat az országok, a politikai integráció olyan akadályokba ütközött

amit nem tudott átlépni. Ez az akadály maga Charles de Gaulle volt. A nacionalista politikus

az európai föderális gondolatoknak a legnagyobb kritikusaként és ellenzőjeként lépett

fel. Miközben valóban akart egy szuverén Európát, a saját országát mindennél előbbre

tette. Az integráció következő lépése lett volna, hogy áttérnek a minősített többségi

szavazásra. Ez azt jelentette volna, hogy egy döntés meghozásához a tagállamok 55%-nak

bele kell egyezni, aminek reprezentálnia kell az EGK népességének 65%-t. De Gaulle ezt nem

akarta megszavazni, ezért a következő években el sem ment a gyűlésekre így az

döntésképtelen lett, hiszen minden tagállam beleegyezése kellett a közös megállapodásokhoz.

Ez az időszak ma már az “üres szék politikájának” van titulálva. A felek végül egyezségre

tudtak jutni, amit a luxemburgi kompromisszumban

egységesítettek. Ez kimondta, hogy elfogadják az új szavazási

mechanizmust, de ha valamelyik ország úgy érzi, hogy az a

döntés szembemegy az alapvető érdekeivel, akkor a rendszer

ideiglenes visszaáll az egyhangúságra. Szintén vétójoga van a

tagállamoknak az EGK bővítésének kérdésében. Az Egyesült

Királyság többször is benyújtotta a csatlakozási kérelmét az

elmúlt évtizedben, de az mindkét alkalommal üres fülekre talált

Franciaországban. Azzal indokolta az elnök a vétót, hogy

Anglia kultúrában és gondolkodásban különbözik a

kontinentális Európától. De mivel a De Gaulle tavaly lemondott, és helyét átvette az

integrációpárti Georges Pompidou, így megindultak a tárgyalások a csatlakozásról.

Továbbá értesüléseink szerint Dánia, illetve Írország is hamarosan, egészen pontosan 1973.

január elsejétől már az EGK új tagállamai lesznek. Sokan úgy gondolják, hogy itt az alkalom



a szervezet nagyfokú bővítésének és föderalizációjának. Azt mondják 20-30 éven belül

létrejön az Európai Föderáció, ami biztonságot, békét és gazdasági fellendülést hozna. Majd

a jövő szele eldönti mennyi igazságtartalma van ezeknek a spekulációknak, de további

integrációra lehet számítani, hacsak nem üt be valami globális válság.

Összegzés

Charles de Gaulle az egyik legmegosztóbb figura az európai politikában. Az egész

kontinensen sokan átkozzák a nevét az integráció lefékezése miatt. Ugyanakkor

Franciaországban áldják is a nevét az elhozott gazdasági fellendülés és a megoldott algériai

válság miatt. Ezt a kettősséget hagyta maga után a következő generációknak.
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