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Tanulmányunk egyes nyugat-európai baloldali pártok muszlim szavazatokat elnyerni kívánó taktikáit és 

a muszlim szavazók pártpreferenciáit vizsgálja, különös tekintettel a Munkáspártra és a brit 

viszonyokra. Kutatásunk során kiemelten vizsgáltuk a modern antiszemita retorikát mint a progresszív 

baloldal és a muszlim szavazók közötti kapcsolatteremtés módszerét. 

 

Baloldali pártok versengése „a muszlim szavazatokért” 
Gudrun Krämer iszlám-kutató német történész megállapítása, miszerint „az iszlám-tudományok terén 

ma aligha akad érzékenyebb és ellentmondásosabb téma, mint a muszlim antiszemitizmus kérdése”, 

melyhez „a kutatók régóta csak hezitálva nyúlnak hozzá” annak politikai vonatkozásai okán.1 A nyugat-

európai baloldal és a muszlim hátterű szavazók megnyerésének kérdése, illetve az ebből fakadó 

progresszív antiszemitizmus annak ellenére vitatott, hogy tengerentúli választások során nyíltan 

beszélnek az „etnikai szavazatokról”,2 s hogy a politológiai szakirodalom vizsgálja a „katolikus 

szavazat” alakulását,3 a „zsidó szavazatokat”,4 de akár még az erdélyi magyarok szavazási tendenciáiról 

is olvashatunk részletes tanulmányokat.5 Egyes tanulmányok még azt is vitatják, hogy létezne „muszlim 

szavazat”,6 más szakértők – mint Vincent Geisser francia szociológus – amellett érvelnek, hogy a 

„muszlim szavazat” egy társadalmi konstrukció.7 Ugyan a „muszlim szavazat” a napi európai médiában 
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„érzékeny témának” számít,8 csupán ezért – ismét Krämer szavaival élve – „nem hallgathatnak el a 

kutatók, főleg, mikor mások heves közéleti vitákat folytatnak a kérdésben”.9 Donley T. Studlar brit 

politológus szerint az „etnikai szavazat” léte valóban megállapítható olyan választások során, ahol „egy 

etnikai csoport a választásra jogosultak kellően nagy részét képezi” ahhoz, hogy rajtuk múljon egy 

választás végeredménye.10 

Levonhattak-e olyasfajta konklúziót a nyugat-európai progresszív pártok a növekvő európai bevándorló 

hátterű társadalom láttán, hogy az elnyomottak ügyének baloldalon hagyományos képviseletét a 

bevándorlókra is ki kell terjeszteni? Hogy a napi publicisztikában előkerülő megállapításra utaljunk: 

„Lecserélte-e” a baloldal a munkásosztályt a bevándorlókra?11 A problémakört kétségkívül 

azonosították: David Miliband, a brit Munkáspárt prominens képviselője 2011-ben a párt akkori 

vereségeit a baloldal bevándorlókkal ápolt „túl szoros kapcsolatára” vezette vissza. Véleménye szerint 

„a munkásosztály elhagyta a szociáldemokráciát”, mert „szerintük a bevándorlás hatalmas probléma, s 

ebben [é. a bevándorlás támogatásában] a baloldal minimum gyanús, de inkább bűnös”.12  

A jelenségre a baloldali pártok számos módon reagáltak, melyek közül csak egyik a bevándorlók 

szavazati jogának kiterjesztése. Han Kyung Joon amerikai politológus szerint minél baloldalibb egy 

politikai párt Európában, annál liberálisabb bevándorláspolitikát folytat.13 A szélsőbaloldali spanyol 

Podemos példának okáért deklaráltan a frissen érkezett bevándorlók támogatásának megnyeréséért 

javasolta a spanyol szavazati jog kiterjesztését.14 A javaslat mögött racionális megfontolások állnak: 

olasz felmérések alapján elmondható, hogy a frissen érkezett bevándorlók döntő többsége a baloldalt 

támogatja.15 Emellett a muszlim vezetők aktivizálása is ismert a választási kampányokban. Rafaela 

Dancygier, a Princeton Egyetem politológusa szerint „Londontól Brüsszelen át Rotterdamig gyakran 

azon dőlnek el a választások, hogy ki támaszkodott jobba a klánok vezetőire és az imámokra”.16 Egy 

brit választásokat elemző kutatás szerint 2002 és 2010 között a brit Munkáspárt célzottan muszlim 

jelölteket indított azokon a területeken, ahol a muszlimok aránya kiemelkedően magas.17 Mivel a 

Munkáspárt központilag ritkán szól bele a jelöltek kiválasztásába, s inkább általános elveket ad ki helyi 

szervezeteinek, a kutatás eredményének tükrében általános elvárásról beszélhetünk.18 Azon területeken, 

ahol a progresszív tábort és a muszlim közösséget egyaránt meg akarják szólítani, kiemelkedő arányban 

indítanak muszlim nőket a választásokon: ők a női reprezentáció és a kisebbségi érdekképviselet ügyét 

egyaránt szolgálják. Utóbbi stratégia különösen jellemző Ausztriában és Németországban, illetve 

valamivel kisebb mértékben Belgiumban és az Egyesült Királyságban.19 
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Amennyiben egyes politológusok – mint Dancygier – szerint beszélhetünk a progresszív pártok 

célzottan muszlimokat megszólító taktikájáról, akkor az eredmények tükrében ezt a taktikát – saját 

szempontjukból – sikeresnek ítélhetjük. Az Egyesült Királyságban a Manchesteri Egyetem BRIN 

(British Religion in Numbers) projektjének adatai alapján a muszlimok 85%-a a Munkáspártra szavazott 

a 2017-es parlamenti választáson.20 A BRIN adatai és más kutatók szerint is ugyanez a tendencia volt 

megfigyelhető 2005 és 2015 között is.21 Dilwar Hussain, a Coventryi Egyetem kutatója meg is állapította 

2004-es, brit muszlimok politikai szerepvállalását vizsgáló tanulmányában, hogy „a [brit] muszlimok 

hagyományosan a Munkáspárt lelkes támogatói”.22 Az Egyesült Királyságban nem csupán a brit 

muszlimok baloldali szimpátiájáról, hanem a brit baloldalba integrálódásukról, s általuk befolyásolt 

politikai döntésekről is beszélhetünk. A muszlimok az 1960-as évektől kezdve számos módon 

bekapcsolódtak a szigetország politikai életébe: politikai pártokban jelölteket állítanak, lobbicsoportokat 

képeznek, önkormányzati képviselőket adnak, de saját politikai pártot23 is alapították már.24 Az első brit 

muszlim önkormányzati képviselőt (councillor) 1970-ben választották meg, egy 2000-es adatsor szerint 

pedig akkor már 219 muszlim önkormányzati képviselő volt az országban, közülük 166 munkáspárti. 

(Rajtuk kívül 27 liberális demokratáról, 20 konzervatívról és 6 egyéb pártkötődésű képviselőről tudott 

a szakirodalom).25 A kétezres évek elején már ismert volt a brit „Vote Smart” („Szavazz okosan!”) 

mozgalom, melyet muszlim orgánumok (Q-News, Muslim News) és a brit muszlimokat összefogó 

Muslim Council of Britain támogatott. A mozgalom lényege a muszlim lakosság alapján elérhető 

önkormányzati helyek maximális számának kiszámolása, és stratégiai szavazásra biztatás volt.26 

A brit muszlim önkormányzati képviselők között a baloldaliak a legutóbbi két önkormányzati választás 

során is erősen felülreprezentáltak voltak. 2014-ben az összes brit muszlim önkormányzati képviselő 

84%-a, 2018-ban pedig 89%-a volt a Munkáspárt tagja. A muszlim önkormányzati képviselők az összes 

önkormányzati képviselő 6,5% és 8,6%-át tették ki 2014-ben, illetve 2018-ban. Az önkormányzati 

helyek számát egyébként nagymértékben csökkentették a két választás között, ám a muszlim 

önkormányzati képviselők arányának növekedését ez sem befolyásolta.27 Az ugyan kérdés marad, hogy 

a brit Munkáspárt miért a bevándorló rétegeket célozta meg az üzeneteivel, ám Hussain szerint az ismert, 

hogy a bevándorlók miért preferálják a Munkáspártot: annak toleráns jelszavai, illetve a vele szövetséges 

szakszervezetekhez kötődésük miatt.28 

1. táblázat: Brit muszlim önkormányzati képviselők száma pártok szerint 

Jelölő párt neve 2014 2018 

Munkáspárti 277 341 

Konzervatív 19 20 
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Liberális demokrata 7 18 

Egyéb 24 1 

Összesen 327 380 

Forrás: http://muslimnews.co.uk/newspaper/home-news/400-muslim-councillors-elected/ (utolsó letöltés: 2018. november 1.) 

Hasonló eredményeket mutat két másik, nagy bevándorló közösséggel rendelkező nyugat-európai 

ország vizsgálata is. Franciaországból már 1988-ból rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek a francia 

muszlimok baloldali szimpátiáit támasztják alá.29 Cesari Jocelyne, a Birminghami Egyetem politológusa 

1991-ben közölte kutatása eredményeit, melyek a francia muszlimok progresszív pártokat támogató 

tendenciáit mutatták.30 Claude Dargent, a Párizsi Egyetem szociológusa ugyanilyen következtetésre 

jutott 2003-as tanulmányában.31 A 2007-es francia elnökválasztás eredményeiről konkrét statisztikákkal 

rendelkezünk: az első fordulóban a muszlim szavazók 64%-a szavazott Ségolène Royal szocialista 

jelöltre, 19% François Bayrou jobbközép jelöltre és 1% Nicolas Sarkozy jobboldali jelöltre.32 A második 

fordulóban Royal táborát erősítette a szavazó muszlimok 95%-a.33 Mindez alátámasztotta Sylvain 

Brouard és Vincent Tiberj francia politológusok 2005-ös konklúzióját: könyvükben ők „a muszlimok 

masszív balra szavazásáról” értekeztek.34 

Hasonló képet mutatnak a belgiumi választások is. A 2004-es regionális választások során a szavazásra 

jogosult muszlimok 45,7%-a támogatta a szocialistákat, 13,3%-a a liberálisokat, és csupán 7,1%-a a 

kereszténydemokratákat.35 Fatima Zibouh belga szociológus szerint a 2007-es parlamenti választás 

megerősítette a muszlim szavazók „szoros baloldali elköteleződésének” tételét: ekkor a szavazásra 

jogosult muszlimok 42,3%-a szavazott a szocialistákra, 16,7%-a a kereszténydemokratákra, 14,7%-a a 

liberálisokra, és 12,2%-a az Ecolo zöldpártra.36 Céline Teney és Dirk Jacobs belga szociológusok arra 

jutottak, hogy a belgiumi muszlim fiatalok szavazási tendenciái a jövőben sem fognak megváltozni: a 

2007-es választások előtt készített, bevándorló hátterű középiskolás fiatalokra fókuszáló felmérésük 

szerint a marokkói és török hátterű fiatalok a szocialistákra terveztek szavazni.37 Szintúgy a baloldal és 

a belga muszlimok politikai kötődését erősíti az a tény, hogy 1989 és 2009 között Brüsszel Fővárosi 

Régió parlamenti képviselőinek muszlim tagjai egy összesítés minden évében többségében szocialisták 

voltak.38 2003-ban, amikor a 18 év alatti brüsszeliek mintegy 25%-a muszlim volt, Zibouh 

megállapította, hogy „olyan választói tömböt képviselnek, amelyet a jövőben nem lehet figyelmen kívül 

hagyni”;39 tekintettel azóta is bővülő arányukra, e tétel napjainkban sokszorosan igaz. 

A nyugat-európai muszlim lakosság és a baloldali értékek 
Sara Silvestri, a londoni City University elsősorban muszlim nők integrációjával foglalkozó 

politológusa érdekes megállapítást tett egy 2009-es tanulmányában. Az Európai Parlament különböző 
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frakciói által benyújtott, iszlám vallási jog kiterjesztésével foglalkozó javaslatokat elemezve arra jutott, 

hogy „általánosságban megfigyelhető tendencia, hogy a muszlimbarát hozzáállás az európai zöld és 

baloldali pártok körében kiemelkedő”. Silvestri ehhez azt is hozzátette, hogy ugyanezen pártok más 

vallásokkal szemben – példának okáért a katolicizmussal szemben – kimondottan ellenségesek.40 

Eredménye akár azt a feltételezést erősítheti, hogy a progresszív pártok kiemelt figyelemmel és 

megértéssel kezelik az értékrendjükkel egyébként nem feltétlenül összeegyeztethető iszlámot. 

Mindez különösen érdekfeszítő, hiszen amennyiben az európai muszlim lakosság bizonyos kérdésekben 

– így az abortusz, a zsidóság megítélése vagy a melegjogok – gyakorta az erősen jobboldali európaiakkal 

azonos nézeteket vall,41 úgy felmerül a kérdés: vajon miért nem a jobboldalt támogatják ezek a 

muszlimok, és esetleg nem lehet-e beszélni egyfajta muszlim felülreprezentáltságról a konzervatív 

táborban? Jytte Klausen, a Brandeis Egyetem politológusa szerint a szakirodalom tükrében nem lehet 

alátámasztottnak tekinteni azt az elképzelést, miszerint a vallásos muszlimok jobboldaliak lennének.42 

Ugyan ismert néhány muszlim politikus, akik a holland bevándorlásellenes pártok, vagy a francia 

Nemzeti Front soraiban politizálnak, számuk azonban elenyésző az egyéb pártot választó muszlim 

politikusok mellett.43 

Klausen interjúi szerint a jobboldaltól elsősorban annak keresztény identitást hangsúlyozó elemei 

riasztották el a muszlim politikusokat: „Azon muszlimok, akik egyébként a konzervatív pártokat 

támogatták volna, nem érezték elfogadottnak magukat a jobboldal, elsősorban annak azon eleme miatt, 

hogy a keresztény identitást a nemzeti identitás részének tekinti”. Eközben a baloldal is ellentmondásos 

választás lehet: „Francia muszlim [politikusok] keserűen panaszkodtak a Szocialista Párt vallásos 

önkifejezéssel szembeni türelmetlensége”, illetve a baloldal abortuszra és melegjogokra való nyitottsága 

miatt.44 

Egy 165 európai muszlim politikus és vezető aktivista körében a vallásosság fontosságát vizsgáló 

felmérés arra jutott, hogy még az iszlámot „nem fontosnak” tartó muszlimok is nagyon 

alulreprezentáltak a jobboldali pártok körében, az iszlámot „néha fontosnak” tartó muszlimok pedig még 

magasabb arányban vesznek részt zöld45 és baloldali pártok soraiban, ami az iszlámot „nagyon 

fontosnak” tartó politikusok estében is igaz. Utóbbi két csoportban különösen a zöld pártokban voltak 

felülreprezentálva az iszlámot valamilyen szinten fontosnak tartó politikusok. 

2. táblázat: Az iszlám hit személyes fontossága politikai irányultság szerint 

 Az iszlám nem fontos Az iszlám néha fontos Az iszlám nagyon fontos 

Jobboldal 11,4% 6,3% 5,7% 

Közép (zöld) 31,5% 53,1% 64,8% 

Baloldal 57,1% 40,6% 29,5% 

Forrás: Jytte Klausen: Europe's Muslim Political Elite: Walking a Tightrope. World Policy Journal, 22:3 (2005 ősz), 65. oldal 
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(2005 ősz), 61-68, itt 66. 
42 Jytte Klausen: Europe's Muslim Political Elite: Walking a Tightrope. World Policy Journal, 22:3 (2005 ősz), 

61-68, itt 65. 
43 Jytte Klausen: Europe's Muslim Political Elite: Walking a Tightrope. World Policy Journal, 22:3 (2005 ősz), 

61-68, itt 66. 
44 Jytte Klausen: Europe's Muslim Political Elite: Walking a Tightrope. World Policy Journal, 22:3 (2005 ősz), 

61-68, itt 66. 
45 A szerző a zöld (azaz természetvédelmet előtérbe helyező) pártokra a „közép” kifejezést használta. Sajátos 

szóhasználatát itt indokolta: Jytte Klausen: Europe's Muslim Political Elite: Walking a Tightrope. World Policy 

Journal, 22:3 (2005 ősz), 61-68. 



Dancygier a következőképp fogalmazta meg az ellentmondást: a baloldali pártok „szekulárisak és 

progresszívek, míg az európai muszlim közösségek nem azok. A muszlim közösségek jóval 

vallásosabbak, társadalmi kérdésekben konzervatívak, a nemi sztereotípiák terén pedig patriarkálisak”. 

Eközben azonban „éppen a legkonzervatívabb muszlim közösségek képesek tömegesen az urnák elé 

vinni tagjaikat”, így ha nem szólítják meg őket a baloldali pártok, azzal „kiteszik magukat a muszlim 

szavazatok, s így a választások elvesztésének”.46 Az erősen vallásos muszlimok tehát megkerülhetetlen 

tényezőnek látszanak a nyugat-európai baloldal számára a muszlim szavazók megszólításában. Abban 

pedig szűkebb értelemben vizsgált pártunk – a brit Munkáspárt – eltérő oldalakról érkező kritikusai is 

egyetértenek, hogy a radikális iszlám megtűrése antiszemitizmust csempészett a brit progresszió 

soraiba.47 

Muszlim antiszemitizmus és a baloldal 
A fentiekben tehát a következőket állapítottuk meg: a nyugat-európai baloldal tudatos taktikával 

igyekszik elnyerni a muszlim szavazatokat. Releváns felmérések szerint a nyugat-európai muszlim 

szavazók döntő többsége a baloldali pártokat preferálja. A mozgósításban kiemelt szerepet játszanak az 

erősen konzervatív muszlimok, akik minden vallásosságuk ellenére a szekuláris, progresszív pártokat 

preferálják. Itt érdemes röviden kitérni arra, hogy a brit baloldal a cionizmus egykori támogatójából 

miképp vált napjaink egyik leginkább anticionista progresszív tömörülésévé Európában. Szintúgy 

érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy van-e köze a brit baloldal immár hírhedt 

antiszemitizmusának48 a muszlimok pártba integrálódásához, illetve a muszlim szavazatok elnyerését 

célzó taktikájához. 

Izrael – mint a holokauszt szenvedéseiből felemelkedő, szocialista mezőgazdasági kollektívákra 

(kibucokra) épülő ország – a nyugati baloldal „üdvöskéjének” számított az 1960-as évek végéig. Az 

1967-es hatnapos háború nem csak Izrael sebezhetőségére, hanem katonai hatalmára is rámutatott. 

Megannyi vallásos zsidó ekkor kezdett el először szimpatikusan tekinteni Izraelre, ám az „ellenoldalon” 

is mozgolódás támadt: Seymour Martin Lipset szociológus szerint a baloldal és Izrael szövetsége 1969-

re határozottan „elmúlt”, s mint hozzátette, „már nem is valószínű, hogy feltámad”.49 Michel Feher belga 

író szerint a ’67-es háború okán „a zsidók elvesztették helyüket a [progresszívek által elképzelt] Nyugat-

ellenes frontban”, „ingatag helyzetben hagyva őket, immár az elnyomók soraiban”.50 Efraim Sicher, a 

Ben-Gurion Egyetem történésze szerint a brit antiszemitizmus alakulásához erősen hozzájárult még „az 

anticionista platformhoz csatlakozás”, illetve ezzel párhuzamosan a „radikális iszlámmal kötött 

szövetség”. A történész ezzel magyarázza a londoni utcák baloldali-arab tüntetései során látható 

meghökkentő képeket: „Különös szövetség ez: a Munkáspárt, a brit muszlimok és a Neturej Karta51 
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https://immigrationlab.org/2017/09/15/the-european-lefts-wary-embrace-of-muslim-voters/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/07/labour-antisemitism-jeremy-corbyn
https://www.economist.com/britain/2018/03/31/jeremy-corbyns-anti-semitism-problem
https://www.nybooks.com/daily/2018/08/17/behind-the-anti-semitism-crisis-of-jeremy-corbyns-labour-party/
https://www.nybooks.com/daily/2018/08/17/behind-the-anti-semitism-crisis-of-jeremy-corbyns-labour-party/
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-why-labour-won-t-confront-muslim-anti-semitism-1.5379387
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/08/british-jews-find-their-voice/566435/
https://www.thejc.com/comment/comment/who-are-the-neturei-karta-1.444090
https://www.thejc.com/comment/comment/who-are-the-neturei-karta-1.444090


anticionista ortodox zsidói” együtt tüntetnek Izrael ellen.52 Colin Shindler, a londoni Keleti és Afrikai 

Tanulmányok Egyetem oktatója és a cionizmus történetének szaktekintélye szerint a baloldali brit 

orgánumok elsősorban a palesztin kérdés kapcsán kezdtek el pánarab és muszlim érdekekkel 

szimpatizálni.53 Hasonló álláspontra helyezkedett két brit zsidóságkutató történész, Paul Bogdanor és 

Robert S. Wistrich is.54 Utóbbi azt emelte ki, hogy a brit baloldal leghevesebben antiszemita 

megszólalásai a Munkáspárti muszlimokhoz köthetők.55 Matti Bunzl osztrák antropológus szavaival: 

„[Az antiszemitizmus] korábban a szélsőjobboldali nacionalizmus álcáját viselte, ma a szélsőbaloldali 

antikolonializmus, antikapitalizmus és antiglobalizmus ruháját hordja”.56 

A muszlim szavazók baloldali mozgósításában alkalmanként valóban a legszélsőségesebb antiszemiták 

is szerepet kaptak. 2010-ben botrány kerekedett az Egyesült Királyságban, amikor kiderült, hogy két 

munkáspárti politikus, Harriet Harman és Ed Miliband egy rendezvényen szólalt fel Azad Alival, az 

Islamic Forum of Europe (IFE) szóvivőjével, ismert szélsőségessel.57 Az IFE honlapja számos 

antiszemita tartalmat vonultatott fel a brit Jewish Chronicle 2010-es cikke szerint. Oldaluk Izraelre 

„cionista terrorállamként” utalt, maga Ali pedig nyilvánosan is kifejezte támogatását a Hamász vezetője, 

Ismail Haniyeh iránt.58 2004-ben Ken Livingstone, a Munkáspárt londoni főpolgármester-jelöltje Yusuf 

al-Qaradawi muszlim hitszónokot, a Muszlim Testvériség hírhedten homofób és antiszemita tagját hívta 

meg a kampányában szónokolni.59 Maga Livingstone 2005-ben „háborús bűnösnek” nevezte Ariel Saron 

izraeli miniszterelnököt,60 s az elmúlt évek során, immár ex-főpolgármesterként sem mentes antiszemita 

botrányoktól. Nyugdíjba vonulása óta számos alkalommal megismételte – egyébként már a ’80-as 

években is vallott – nézetét, miszerint Adolf Hitler német diktátor „cionista” lett volna.61 London 

jelenlegi pakisztáni származású, munkáspárti főpolgármestere Sadiq Khan 2001-ben jogászként védte 

Louis Farrakhan – szélsőséges nézetei miatt az Egyesült Királyságból kitiltott – afroamerikai muszlim 

hitszónokot, akit extrém zsidóellenes megszólalásai ellenére sem tartott antiszemitának.62 

Főpolgármesterként ugyan tett bizonyos lépéseket az egyre inkább elharapózódó antiszemitizmus 

londoni visszafogására (Hezbollah-zászlók betiltása, Izraelt gyalázó plakátok leszedetése)63, ezzel 

párhuzamosan a brit sajtóban számos szélsőséges iszlamistával ápolt korábbi kapcsolatát feltárták.64 
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Az elmúlt két év pedig a brit Munkáspárt „antiszemita-botrányainak éveiként” jellemezhető. 2016 

augusztusában a Munkáspárt kénytelen volt visszahívni Naz Shah pakisztáni származású parlamenti 

képviselőjét, mert a politikusnő közösségimédia-oldalán brit-izraeliek Amerikába „deportálására” tett 

javaslatot.65 Shaht 2017-ben ismét a parlamentbe juttatta a Munkáspárt, 2018 júliusában pedig megtette 

nőjogi és esélyegyenlőség-ügyi árnyékminiszterének. 2018 márciusában arra derült fény, hogy a párt 

elnöke, Jeremy Corbyn egy olyan baloldali, palesztin ügyet támogató közösségimédia-csoport tagja volt, 

melynek felületén klasszikus antiszemita képeket és összeesküvés-elméleteket osztottak meg.66 

Ugyanabban a hónapban kiderült, hogy Corbyn egy 2012-es közösségimédia-bejegyzésében egy 

antiszemita graffiti eltávolítása ellen szólalt fel.67 2018 májusában izraeli lapok jelentették, hogy Corbyn 

10 éve kapcsolatot ápol Paul Eisen történésszel, közismert holokauszt-tagadóval. Corbyn és Eisen közös 

konferencián is részt vett, mely az izraeli-palesztin konfliktus arab civil áldozatairól emlékezett meg.68 

2018 augusztusában egy 2013-as beszéde került nyilvánosságra, melyben kifejtette, hogy a „brit 

cionisták” „nem értik a brit humort”, „dacára annak, hogy már generációk óta itt élnek”, ám ígéretet tett 

rá, hogy mind a brit humort, mind pedig a történelmet „meg fogjuk értetni velük”.69 A párt antiszemita 

botrányai és az izraeli-palesztin konfliktus kapcsolatát mutatja az is, hogy a Munkáspárt 2016 és 2018 

szeptembere között nem volt hajlandó elfogadni az International Holocaust Remembrance Alliance 

antiszemitizmus-definícióját, mely magában foglalta Izrael nácikhoz hasonlítását is. A Munkáspárt 

végül egy a „palesztin szabadság” melletti állásfoglalást követően volt hajlandó teljes egészében 

elfogadni a definíciót, sajtóhírek szerint Corbyn kifejezett ellenzése mellett.70 

A Munkáspárt 2016-ban belső vizsgálatot kezdeményezett a pártban tapasztalható antiszemitizmus 

ügyében. A vizsgálatot Shami Chakrabarti bengáli származású felsőházi tag, a brit sajtó szerint Corbyn 

„közeli barátja” vezette, és arra jutott, hogy nincsen antiszemitizmus a pártban, ellenben a „cionista” 

kifejezést a párt politikai ellenfelei „eltulajdonították”, és általánosságban a zsidókra használják.71 

Chakrabarti szerint tehát a gond nem az antiszemitizmus, hanem a cionizmus. Corbyn válaszai a vádakra 

hasonlóak voltak: a graffitit „nem nézte meg eléggé”, a közösségimédia-csoportban „nem látta” az 

antiszemita posztokat, Eisen nézeteit „nem ismerte”. A legnagyobb brit zsidó hitközség, a Board of 

Deputies of British Jews 2018 márciusában közleményt adott ki, mely szerint Corbyn „rendszeresen 

antiszemiták oldalán mutatkozik, de mindig azt állítja, hogy nem látta vagy nem hallotta őket”.72 2018 

szeptemberében felmérés készült a brit zsidóság körében, mely arra jutott, hogy 85%-uk antiszemitának 

tartotta Corbynt.73  
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Összegzés 
Ahogyan láthattuk, a „muszlim szavazat” mint politikai fogalom illeszkedik az „etnikai szavazat” (vagy 

vallási-kisebbségi szavazat) ismert kategóriájába. A szakirodalom szerint a nyugat-európai baloldali 

pártok a szavazatmaximalizálás céljából határozott taktikákat alkalmaznak a muszlim szavazóknak való 

megfelelésre (muszlim jelöltek indítása, erősen vallásos közösségi vezetők megnyerése). Taktikáik saját 

szempontjaikat tekintve eredményesnek bizonyulnak, ugyanis brit, francia és belga adatok alapján az 

elmúlt évek meghatározó választásai alatt a muszlim szavazók döntő többsége a baloldali pártokat 

preferálta. Brit adatok szerint a politikai aktivitást vállaló muszlimok többségében szintúgy a baloldali 

pártok sorait erősítik. Mint azt a szakirodalom utalásaiból láttuk, mindez szemben áll a progresszív 

pártok vállaltan szekuláris értékrendjével. Ennek ellenére az erősen vallásos muszlim politikusok 

többsége is progresszív pártokban politizál. A brit baloldal a muszlim szavazók megnyerésével 

párhuzamosan egyre erősebben Izrael-kritikus, alkalmanként nyíltan antiszemita retorikát kezdett 

alkalmazni. Ez különösen jellemző a brit Munkáspárt vezetőségére és bevándorló hátterű politikusaira. 

E párt elnöke, Jeremy Corbyn nem volt képes megnyugtató magyarázatokat adni az antiszemitizmus 

pártján belüli jelenlétére. Friss felmérések szerint a brit zsidóság döntő többsége ezért antiszemitának 

tekinti a brit Munkáspárt vezetőjét. 


