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yermekkorában a taná-
rai azt mondták ró la,
olyan okos, hogy vagy

börtönben, vagy a Fehér Ház-
ban végzi. A szegény és cson -
ka családból származó fiú
1963 júliusában egy ifjúsági
szervezet számára rendezett
washingtoni fogadáson kezet
rázhatott John F. Kennedy el-
nökkel, és ettől kezdve tuda-
tosan készült a politikai pá-
lyára.

A Georgetown Egyetemen,
Oxfordban és a Yale Egyete-
men végzett jogi tanulmá-
nyok után előbb Arkansas fő-
ügyésze (1977–1979), majd
kor mányzója lett (1979–
1981). Az 1980-as kormány-
zóválasztáson elszenvedett
veresége után két évvel képes
volt újra győzelmet aratni, s
ekkor kezdték Visszatérő Kö-
lyök (Comeback Kid) néven
emlegetni. Talán kissé el is
bízta ma gát, s úgy érezte,
minden kínos helyzeten és
kudarcon képes túllépni.

1992-ben a Demokrata Párt
vezetői úgy vélték, hogy 
George H. W. Bush meg fogja
nyerni az elnökválasztást, s

nem jelöltették magukat. Clin -
ton viszont jól szerepelt az
előválasztáson, a gazdasági
helyzetre és a munkanélküli-
ségre helyezte a hangsúlyt, s
a szegényebbek, a szervezett
munkások, a fiatalabbak és a
legkülönbözőbb kisebbségi
csoportok támogatásával sike-
rült győzelmet aratnia.

Elnökként fellépett a lobbi-
tevékenység korlátozásáért,
engedélyezte az embriószö-
vet felhasználását orvosi ku-
tatásra, s feloldotta az abor-
tusz-tanácsadás korlátozását
a szövetségi klinikákon. Alá-
írta a Bush által kétszer meg-
vétózott családi és orvosi sza-
badság törvényét, a Brady-tör-

vénnyel betiltotta tizenkilenc
félautomata fegyver forgalma-
zását, egy bűnügyi törvénnyel
pedig lehetővé tette, hogy
százezer új rendőrt alkalmaz-
zanak és új börtönöket épít-
senek.

Életbe léptette az elődje
által megkötött Észak-ameri-
kai Szabadkereskedelmi Egyez -
ményt (NAFTA), amely 1994.
január 1-jétől felszámolta az
Egyesült Államok, Kanada és
Mexikó közötti vámhatáro-
kat. Legnagyobb sikere az öt
évre szóló költségvetési ter-
vezet és deficitcsökkentő
program volt (1993). Ötszáz-
milliárd dollárral csökken-
tette az államadósságot. 1998-
ban a szövetségi költségvetés
bevételei már csaknem het-
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venmilliárd dollárral halad-
ták meg a kiadásokat, pedig
költségvetési többletre 1969
óta nem volt példa. Egészség-
biztosítási reformkísérlete
azonban kudarcba fulladt. 

1993. szeptember 13-án Ji-
chak Rabin izraeli kormányfő
és Jasszer Arafat, a Palesztin
Felszabadítási Szervezet veze-
tője a Fehér Ház kertjében
aláírta a megállapodást a pa-
lesztinok számára biztosított
gázai és jordániai autonómiá-
ról. Ez évben már negyven -
ezer ENSZ-katona próbált hu-
manitárius segélyt nyújtani
az éhínségtől és polgárhábo-
rútól szenvedő Szomáliának.
Mogadishuban azonban he -
ves utcai harcokban tizen-
nyolc amerikai katonával vé-
geztek, s ezután Clinton visz-
szavonta az amerikai had-
erőt. A békefenntartó erők
valószínűleg a riasztó szomá-
liai tapasztalatok miatt ma-
radtak passzívak 1994 tava-
szán Ruandában, a tuszik és
hutuk mészárlásai idején. 

Egyezményt kötöttek Ku-
bával a menekültek befogadá-
sáról, helyreállították a diplo-
máciai kapcsolatokat Viet-
nammal (1995), Haitiban pe -
dig húszezer amerikai katona
biztosította a junta távozását
és a békés hatalomátvételt.
1994-ben Clinton katonákat
küldött Kuvaitba, miután
Szad dám Huszein újra fenye-
getően lépett fel, majd két év
múlva légi csapásokkal súj-
totta Irakot az öbölháborút
lezáró szerződések megsze-
gése miatt. 

1994-ben a republikánusok
többséget szereztek a Kong-
resszusban, Clinton ezért ar -
ra törekedett, hogy a liberáli-
sok és konzervatívok táborai
között, a politikai centrum-
ban jelölje ki saját helyét:
meg hirdette a szövetségi kor-
mányzati hatalom korlátozá-
sát, a középrétegek adójának
csökkentését, a jóléti-szociális
rendszer reformját és a költ-
ségvetés kiegyensúlyozását. 

A boszniai szerbek által el-
követett mészárlások miatt
beavatkozásra szánta el ma -
gát a Balkánon: a NATO légi

csapásokkal kényszerítette rá
a szerbeket a bosnyák–jugo -
szláv–horvát egyezmény alá-
írására az ohiói Daytonban
(1995). Az Egyesült Államok
húszezer katonát küldött a
hatvanezer fős NATO-hadse-
regbe, amely az új boszniai
állam belső békéjén őrködött. 

Az elnök bekapcsolódott
az Észak-Írországról folyta-
tott tárgyalásokba is, de saj-
nos sem az itteni, sem az iz-
raeli békefolyamat nem bizo-
nyult tartósnak. 1996. január
13-án villámlátogatást tett
Magyarországon, a Taszáron
állomásozó, a boszniai béke-
fenntartó szolgálatot telje-
sítő amerikai katonák bázi-
sán, ahol találkozott Göncz
Árpád államfővel és Horn
Gyula miniszterelnökkel.

1996-ban Clinton a közelgő
választásokra tekintettel igen
ügyesen manőverezett. Még
egy olyan szociálisreform-tör-
vényt is elfogadott, amely el-
lentétes volt pártja politikájá-
val: véget vetett az alacsony
jövedelmű kisgyermekes csa-
ládok 1935 óta működő szö-
vetségi segélyezésének. A li -
be rálisokat felháborította a
segélyezés korlátozása, a szö-
vetségi költekezést ellenző
középrétegek körében azon-
ban megnőtt az elnök nép-
szerűsége.

Az 1996-os elnökválasztá-
son Clinton újra bebizonyí-
totta, hogy vereséggel fenye-
gető helyzetben is képes győ-
zelmet aratni. Republikánus
ellenfelei csak annál heveseb-
ben törekedtek a megbukta-
tására. Második elnöki idősza-
kában tartózkodott a nagy -
szabású belpolitikai kezdemé-
nyezésektől. Ennek ellenére
25%-ról 20%-ra csökkentette
a nyereségadót, fokozta a ter-
mészetvédelmi tevékenysé-
get, s aláírta a Föld klímáját
védelmező kiotói egyezményt
(1997).

A terrorizmus egyre több
áldozatot követelt Oklahoma
Cityben (1995), Kenya és Tan-
zánia amerikai követségei
előtt (1998) s az adeni kikötő -
ben (2000). Clinton megtor-
lásként rakétatámadást ren-

delt el az al-Káida afganisztáni
bázisai és egy vegyi fegyverek
gyártásával gyanúsítható szu-
dáni üzem, valamint Szaddám
Huszein bázisai ellen (1998).
1998. március 20-án felszólí-
totta a Szenátust, hogy támo-
gassa Magyarország, Lengyel-
ország és Csehország felvéte-
lét a NATO-ba, majd október
7-én fogadta Orbán Viktor
miniszterelnököt.

1998 januárjában az ameri-
kai társadalom felháborodva
szerzett tudomást arról, hogy
elnöke 1995 óta viszonyt foly-
tatott egy nála huszonhét
évvel fiatalabb gyakornok-
lánnyal, Monica Lewinskyval.
Kenneth Starr független
ügyész vádjai szerint az el -
nök hamis tanúvallomást tett,
akadályozta a bíróság tevé-
kenységét, Lewinsky hallgatá-
sát állásajánlatokkal akarta
megvásárolni, munkatársait
pedig hamis tanúskodásra
próbálta rábírni. Sokan véle-
kedtek úgy, hogy Clinton nem
követett el államellenes vagy
különösen súlyos bűnöket, s
egy szerelmi botrány miatt
mégsem kellene alkotmányos
válságot okozva megbénítani
a világ vezető nagyhatalmá-
nak államgépezetét. 

Clinton viselkedését az ame -
rikaiak elítélték, kormányzati
tevékenységét azonban a meg -
kérdezettek 60%-a nagyra ér-
tékelte. A novemberi választá-
sokon kínos meglepetés érte
a republikánusokat: a Szená-
tusban nem nőtt, a Képviselő-
házban pedig megcsappant
támogatóik aránya. 1998. de -
cember 19-én a Képviselőház
mégis elfogadta a vádiratot a
hamis eskü és az igazságszol-
gáltatás akadályozása ügyé-
ben. A Szenátus 1999. január
7-én kezdte meg a pert, és
február 12-én kiderült, hogy
egyik vádpont sem kapta
meg az elnök elmozdításá-
hoz elegendő, kétharmados
többséget. 

Amikor Clinton újra a nem-
zetközi eseményekre kon-
centrálhatott, az Egyesült Ál-
lamok első külügyminiszter
asszonyával, Madeleine Al-
brighttal együtt úgy döntött,

a világ nem tűrheti tovább a
koszovói albánokat sújtó et-
nikai tisztogatásokat. 1999
tavaszán a NATO légitámadá-
sokat indított Jugoszlávia el -
len. Slobodan Milošević jugo -
szláv államfő végül vissza -
vonta hadseregét, s a NATO
békefenntartó haderői belép-
hettek Koszovóba. Az akció
meggyengítette a jugoszláv
elnök hatalmát s felgyorsí-
totta hamarosan bekövetke -
ző bukását.

A Szenátus nem járult hoz -
zá a föld alatti kísérleti nukle-
áris robbantások betiltásához
(1999), mert az egyezményt
ellenőrizhetetlennek tartotta.
Ez volt az első nemzetközi
szerződés a versailles-i béke-
szerződés óta, amelyet eluta-
sított. A republikánus többsé -
gű Kongresszussal az el nök
csak abban tudott megegyez -
ni, hogy 2000 májusában szer -
 ződéssel állandósítsák a leg-
nagyobb kereskedelmi egyez-
mény elvét Kína számára.
1999 utolsó napján a korábbi
szerződés értelmében az Egye -
sült Államok átadta Panamá-
nak a csatorna zónáját.

A belpolitikában Clinton a
betegellátásban részt vevők
jogvédelmével és a magánkéz-
ben lévő fegyverek ellenőrzé-
sével foglalkozott, majd meg-
vétózta a birtokadó republiká-
nusok által javasolt megszün-
tetését. 1999-ben tíz és fél
milliárd dollárt irányzott elő
a nemzeti rakétavédelmi prog -
ramra, mely a következő hat
évben valósult meg. A fűtő-
anyagok árának csökkentése
érdekében megnyittatta a
nemzet stratégiai olajkészle-
teit. A Medicair és Medicaid
programok támogatásait pe -
dig kiterjesztette a fogyaték-
kal élő munkavállalókra.

Távozása előtt az elnök el-
követett egy nagy hibát: száz-
hetvenhét embert elnöki ke-
gyelemben részesített, köztük
Marc Richt is, akit 1983-ban
az Egyesült Államok történe-
tének legnagyobb adócsalásá-
val vádoltak meg, s egykori fe-
lesége a Demokrata Párt és az
elnök legbőkezűbb támogatói
közé tartozott.
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