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Fotó: Sepp Dreissinger

A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák 
antifasiszta festő-grafikusnak a műveit választottuk.

Helmut Kurz-Goldenstein (1941-2004.) Bécsben született és ott is élte 
le az életét. Alfred Hrdlickával együtt Ausztria azon kevés nonfiguratív 
művészéhez tartoztak, akik 1945 után folytatták Honoré Daumier és 
George Gross hagyományait. Művészi témáinak középpontjában az 
alapvető politikai kérdések álltak: a szélsőjobb, a harmadik világ, a 
fasizmus, a rasszizmus, az Európai Unió gazdaságpolitikája az ő ide-
jében, a nicaraguai forradalom, a környezetpusztítás stb.

Kurz-Goldenstein aktívan részt vett korának több művészeti és 
politikai-kulturális megmozdulásában. Születésétől fogva fizikai fogya-
tékossággal élt, ezért 1981 és 1985. között, más fogyatékosokkal együtt, 
aktívan részt vett egy 4x4 méteres faszobor megmunkálásában, melyet 
Felső-Ausztriában, a Hartheim-kastélyban akartak felállítani, annak a 
közel 30 000 szellemi, illetve testi fogyatékosnak, rokkantnak az emléké-
re, akiket ott gyilkoltak meg a náci rendszer alatt, mert „nem érdemel-
ték meg, hogy éljenek”. Az Életre nem méltó életek (Lebensunwerten 
Lebens) című művet ismeretlenek még felállítása előtt tönkretették.

André Heller író ezzel kapcsolatban így írt: „Mindig érdekelte, mi-
lyen feltételek között születik meg a gondolat, indul el a tudatosodás. 
Fáradhatatlanul kutatta az alapvető okokat, nem félt a dolgok legmé-
lyébe leásni, a szívéig, tudva jól, hogy az ilyen pokoljárásból az ember 
szégyenkezést hoz a felszínre.” Beszámolt a „rosszról, a kimondhatat-
lanról, a jó helyre született és a szegény szélhámosokról, csalókról, a 
fanatikusokról és az álszentekről. Megvetette és lenézte a hatalmasokat, 
de szolidáris volt az elnyomottakkal, elfogadta és megbecsülte őket.”
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Bollmannék jó emberek (1972.)
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Írás (plakáttervezet, 1985.)
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Európával vagy nélküle?
Szociális cselekvési program

Vajnai Attila*

Magyarországon a többség szerint rossz irányba haladnak a dolgok. 
Ha arról tartanának szavazást, hogy új kormányra van-e szükség, nagy 
valószínűséggel „elzavarnák” a jelenlegi kormányt.

Ennek a többségnek a meghatározó tömegei azonban még nem 
hajlandók kockáztatni azt, hogy országos sztrájkba vagy a hatalmat 
megbénító blokádba kezdjenek. Mindenki tudja, hogy a hatalmi szervek 
blokkolását célzó demonstrációkat megtorolják. Ahhoz, hogy az ilyen 
akciók legitimmé váljanak, forradalmi helyzetnek kell kialakulnia. Ha 
pedig kevesen indítanak el ilyen akciót, akkor gond nélkül elbánnak 
a kezdeményezőkkel.

Vannak, akik azt hiszik, hogy a kormány elleni hangulatot kihasz-
nálva megalapozhatják politikai karrierjüket. Konkrét politikai és 
gazdasági alternatíva nélkül ez a törekvés kudarcra van ítélve, és a mai 
helyzetben nem létezik a hagyományos politikai karrier fogalma sem. 
Sokkal súlyosabbak a problémák annál, hogy a személyes ambíciók 
érvényesülhessenek, és a szavazók nem adnak hosszú távra felhatal-
mazást egyetlen politikai pártnak vagy politikusnak sem.

A kormány politikáját elutasító többség egy kisebb, de nem jelenték-
telen része már nem tud várni: olyan tartozásaik vannak, amelyekért 
elvehetik lakásukat, tönkretehetik családjukat, az életüket. Nekik nem 
nyújt megoldást, ha valamelyik politikai csoport a saját kiszemelt je-
löltjét népszerűsítheti, hogy aztán a vállukon bejusson a hatalomba, 
és újra ne változzék semmi. Ha nem alakul egy olyan népi koalíció, 
amely szinte azonnali lépéseket kész tenni a munkanélküliségben és 
az adósságban vergődő családok százezreinek megsegítésére, akkor 
kiszámíthatatlan események jöhetnek. Akár éhséglázadások is kitör-
hetnek. Ha nincs mit enni, el fogják venni onnan, ahol van. És nincs 
annyi hely a  börtönökben, ahány éhes ember. Az ilyen helyzeteket 
pedig a demagóg szélsőjobboldal is kihasználhatja, a megnyomorított, 
bűnözésre kényszerített, kirekesztett tömegeket téve bűnbakká.  

Habár Magyarország államformája hivatalosan köztársaság maradt, 
az utóbbi csaknem két év törvénymódosításai egy tekintélyelvű, a 
demokratikus alapjogokat háttérbe szorító, klerikális hatalom kibon-
takozását mutatják, amely a két világháború közötti, az országot a 
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világháborús katasztrófába kormányzó rendszer ideológiai örökösének 
tünteti fel magát.

A miniszterelnök idei évértékelőjében hangsúlyozta, hogy az új 
törvények egy előre eltervezett koncepció alapján születtek. A bajok 
forrásának, a válság okozójának Európát nevezte, amely megpróbálja 
ránk kényszeríteni akaratát, gonosz módon a bankokat védelmezi, és 
az emberekkel akarják megfizettetni a válság megoldásának terheit.

Ez hamisítatlan szélsőjobboldali demagógia. Az a kormányfő tá-
madja Európát, aki könyörtelenül verte át A munka törvénykönyvének 
antidemokratikus módosításait, aki legszívesebben betiltana minden 
sztrájkot, ellehetetlenítené a szakszervezeteket. Egy olyan kormányfő 
lép fel az „emberek” nevében, aki körömszakadtáig védi azt az egy-
kulcsos adórendszert, amely a többséget alkotó alacsonyabb jövedelmű 
alkalmazottak kárára csökkentette a gazdagok adóját. Százezreket 
fenyeget a lakáshitelek miatti kilakoltatás, a rokkantnyugdíjasoktól 
tömegesen vonják meg a segélyt, a megmaradtaktól elveszik a nyug-
díjas kedvezményeket, a kórházakban sok esetben már a kemoterápiás 
gyógyszerek is elfogynak. A szociális segélyeket havi 100 euróról 75 
euróra csökkentette „dicső” kormányunk, ennek következtében egyre 
több kiszolgáltatott ember fagy meg saját lakásában. Január elsejétől 
nem kaphat teljes körű egészségügyi ellátást az az állampolgár, akinek 
nincs állandó lakcíme, arra hivatkozva, hogy nem „belföldi” a státu-
szuk. Így a lakásukat eladni kényszerülő vagy azt elveszítő hitelkáro-
sultak közül sokan kerülnek ezen a téren is kiszolgáltatott helyzetbe. 
Az Európai Unió elleni időnkénti kirohanások azonban nem tartották 
vissza a magyar kormányt a fiskális paktum aláírásától, saját bevallásuk 
szerint is azért, mert ez nem járt együtt adóharmonizációval, vagyis 
változatlanul fenntarthatják a gazdagoknak kedvező adórendszert.  

Európa népei valójában az EU politikai vezetésének, az egész neoli-
berális kapitalista rendszernek a hibáitól szenvednek. Ezeket a hibákat 
azonban nem az 1930-40-es évek szellemiségével lehet elhárítani. A 
magyar kormány Budapest központját, a Parlament környékét az 1944. 
előtti állapotoknak megfelelően akarja átrendezni. Ennek részeként el 
akarják távolítani onnan József Attila szobrát. József Attila (1905-1937.), 
hazánk költőgéniusza, proletárként, nincstelenként vált a magyar 
költészet ikonjává. Az ő baloldali és antifasiszta szellemiségét akarják 
eltávolítani a Parlament környékéről. A Károlyi Mihály, a magyar bal-
oldal mellé állt arisztokrata, az 1918-as köztársaság elnökének szobra 
elleni támadás pedig jelképesen már a magyar republikánus hagyo-
mány, a történelmi magyar baloldal egésze ellen irányuló ideológiai 
támadás része. 

A mai magyar kormány összejátszik a szélsőjobb legsötétebb erőivel. 
A holokausztot megkérdőjelező politikai szervezetek hívei komoly 
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pozíciókat kapnak, még színházi vezetőnek is kineveztek egy szélső-
jobboldali nézeteiről ismert színészt, akinek szellemi hátterét a nemrég 
elhunyt Csurka István szélsőjobboldali pártvezér hívei alkotják. Buda-
pesten magyar és német neonácik rendőri védelem mellett éltették a 
II. világháborúban a nácik oldalán harcoló katonákat. Az antifasiszta 
aktivisták ellen mondvacsinált ürüggyel bírósági eljárásokat kezdemé-
nyeznek, de a nyíltan náci propagandát folytató félkatonai szervezetek 
gyakorlatilag szabadon működnek, az ellenük tett feljelentéseket visz-
szadobják, vagy halogatják a jogi eljárásokat. 

Ez a politikai szellemiség támadt fel az új magyar alkotmánnyal. Ez 
az ártó szellem fenyegeti az európai népek által, a fasizmus elleni küz-
delemben kiharcolt demokratikus jogokat, amelyeken az Európai Unió 
által vallott értékek is alapulnak. Ez a jelenség sajnos nem elszigetelt, 
hiszen a lengyel szélsőjobboldali erők máris védelmükbe vették itteni 
politikai szövetségeseiket, a balti államokban ugyancsak folyik az egy-
kori náci kollaboránsok tisztára mosása, sőt, a szélsőjobboldali csopor-
tok befolyása veszélyes mértékben terjed az Unió centrumországaiban 
is. Nem szabad hagynunk, hogy ismét elterjedjen a barna pestis, ezért 
kell egyszerre védelmeznünk a szociális jogokat és a demokratikus 
alapértékeket.

A kiút ebből a helyzetből egy szociális és jóléti intézkedéseket tartal-
mazó cselekvési terv gyors megfogalmazása, amely a kormány levál-
tását célzó demokratikus népi koalíció programja lehet. A programot 
meg kell küldeni az Európai Unió vezetőinek, az Európai Parlamentnek, 
hogy megismerjék az alapvető követeléseket. Ha lesz ilyen cselekvési 
program, akkor egyesíthető lesz a kormány demokratikus ellenzéke. 
Ám csupán a demokratikus jogok védelme elégtelen a megfelelő 
szociális és jóléti program nélkül. A kiüresített demokrácia káosz-
hoz vezetne, ami kedvez a fasiszták hatalomra jutásának. A válságot 
ugyanis szélsőjobboldali módszerekkel is lehet „kezelni”, a magyar 
szélsőjobboldal pedig évek óta sikerrel él vissza és népszerűsíti magát 
a szociális demagógiával. Ennek a demagógiának azóta van jelentős 
hatása a magyar közvéleményre, hogy 2006 után a költségvetési deficit 
csökkentése érdekében az egymást követő magyar kormányok soro-
zatosan fejlesztették vissza a szociális vívmányok maradékait, ami a 
jelenleg regnáló kormány idején már az alsó középrétegek megélhetését 
is veszélybe sodorta. 

A II. világháborús német megszállás alatt Budapesten gettóba zárták 
a zsidókat. Sokakat közülük (asszonyokat, öregeket és gyermekeket) 
csendőrök vezettek a Duna partjára, ahol a vízbe lőtték őket. Amíg a 
városon át meneteltek, senki sem tiltakozott a járókelők közül, és olya-
nok is voltak, akik megtapsolták a csendőröket. Ma sem biztos, hogy 
az embertelen ideológiával máris megfertőzött lakosság megvédené 
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a nincsteleneket vagy a kilakoltatott családokat a brutális hatósági 
intézkedésektől.  

Nincs időnk, nem késlekedhetünk. Egész Európában szükség van 
a baloldali, haladó erők összefogására, hogy a válságból baloldali 
kiutat találjunk. Ez a kiút azonban nem az Európai Unió feloszlatá-
sán, hanem annak szociális alapokon való újjászervezésén át vezet. A 
jelenlegi magyar kormány leváltása a magyar nép ügye, nem az Unió 
feladata. Azt a szociális és jóléti programot azonban, amely megvédené 
Magyarországot és Európa félperifériáját a fasiszta veszélytől, csak az 
európai baloldal egységes fellépésével és egy, a maitól gyökeresen eltérő 
gazdasági prioritásokat valló Európai Unió révén lehet megvalósítani.

*villamosmérnök, a Magyarországi Munkáspárt 2006 elnöke
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Globális 
válságban
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Elveszett arc (1968.)
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A válság
Samir Amin1

A kapitalizmus átmeneti korszak az emberiség 
történetében

A vég nélküli felhalmozás elve, ami a kapitalizmus lényege, 
egyet jelent az exponenciális növekedéssel, ez pedig – akár a rák – a 
halálhoz vezet. Stuart Mill megértette ezt, és úgy vélte, hogy egy 
„stacionárius állapot” fog véget vetni az irracionális folyamatnak. 
Keynes egyetértett az Ész eme optimizmusával. De sem egyikük, sem 
másikuk nem tudta elképzelni, hogyan is fog ez megtörténni, hogyan 
megy végbe a kapitalizmus szükségszerű meghaladása. Marx azon-
ban, aki teljes mértékben megértette az újszerű osztályharcra váró 
szerepet, el tudta képzelni a tőkésosztály hatalmának megdöntését, 
annak a hatalomnak a megdöntését, amely ma az oligarchia kezében 
összpontosul.

     A felhalmozás – amely együtt zajlik az elszegényedéssel – jelenti 
azt a keretet, amely a kapitalizmus elleni sokrétű harc kifejlődését 
meghatározza. A felhalmozás következtében egyre erősebb az ellentét 
az imperialista járadékot élvező központ társadalmainak gazdagsága 
és a leigázott perifériák nyomora között. Ennél fogva ez a konfliktus 
válik a „szocializmus vagy barbárság” alternatívájával kifejezhető kérdés 
központi elemévé.

A történelmi, a „valóban létező” kapitalizmusban a felhalmozás egy-
mást követő formái, mindig – és nem csak az eredeti tőkefelhalmozás-
nál – a kisajátításra épülnek. Az „atlanti” kapitalizmus, kialakulását 
követően, azonnal nekilátott a világ meghódításának, azt a meghódított 
térségek állandósuló kisajátításával teljességgel átformálta,  s azok ily 
módon a rendszer alávetett perifériájává váltak.

A „győzedelmes” globalizáció azonban képtelennek bizonyult arra, 
hogy tartóssá tegye uralmát. Győzelme időszakában olybá tűnhetett, 
hogy beharangozza „a történelem végét”, alig fél évszázaddal később 
azonban megkérdőjelezte őt az orosz félperiféria forradalma, valamint 
az ázsiai és afrikai (sikeres) felszabadító harcok hulláma, ami a XX. 
század történelmének lényegét jelenti: a dolgozók és a népek egyen-
rangúságáért folyó küzdelem első nagy hullámát.

A kisajátításra épülő felhalmozás a szemünk láttára folytatódik 
tovább a mai oligopóliumok kései kapitalizmusában. A monopolista 
járadék, amelyben az oligopolisztikus plutokráciák részesednek – egyet 
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jelent a társadalmi termelőbázis egészének a kisajátításával. A perifériá-
kon a paraszti lakosság teljes elszegényedése a földek és a helyi termelés 
kisajátításán és az érintett zónák természeti kincseinek kifosztásán 
alapul. Mindkét gyakorlat jellemző formája, stratégiai alappillére az 
oligopóliumok kései kapitalizmusbeli terjeszkedésének. 

Ebben a szellemben tekintem az „új agrárkérdést” a XXI. századi 
kihívások központi kérdésének. Napjainkban az ázsiai, az afrikai és a 
latin-amerikai parasztság kisajátítása képezi a felhalmozással össze-
fonódó pauperizálódási tendencia legjelentősebb formáját (abban az 
értelemben, ahogyan ezt a „törvényt” Marx felfogta). Ennek gyakorlati 
alkalmazása elválaszthatatlan azoktól a stratégiáktól, amelyekkel az 
oligopóliumok szert tesznek az imperialista járadékra (beleértve az 
agrár eredetű üzemanyagok területét is). Ebből arra következtetek, 
hogy az ezen a terepen kifejlődő küzdelmek – közvetítésükkel a Dél 
paraszti társadalmainak (az emberiség közel fele) a jövőjét érintő 
válaszok – fogják nagymértékben meghatározni a harc további 
fejleményeit. Azt, hogy a dolgozók és a népek képesek lesznek-e 
avagy sem haladni azon az úton, amely egy autentikus civilizáció 
felépítéséhez vezethet, egy olyan civilizáció kiépítéséhez, amely 
megszabadul a tőke uralmától, és amelynek nem tudok más nevet 
adni, mint azt, hogy: szocializmus. 

A Dél természeti erőforrásainak a kifosztása – amit egyes-egyedül a 
gazdag Észak társadalmai javára folytatott pazarló fogyasztási modell 
követése diktál – lehetetlenné teszi az érintett népek számára, hogy 
egy valóban annak nevezhető fejlődési útra lépjenek. A világméretű 
pauperizálódásnak ez a másik vonatkozása. E felfogás szerint az „ener-
giaválság” nem annak a következménye, hogy az energia előállításához 
szükséges egyes források (ideértve természetesen a kőolajat) ritkábbá 
válnak, és ugyancsak nem abból adódik, hogy a ma alkalmazott ener-
giafaló termelési és fogyasztási gyakorlat romboló hatású. Ezek az 
egyébként helyes megállapítások nem lépnek túl banális és közvetlen 
igazságokon. Valójában az „energiaválság” a kollektív imperializmus 
oligopóliumai akaratának a terméke: annak a következménye, hogy 
biztosítani kívánják a maguk számára a Föld természeti erőforrásaihoz 
való hozzájutás monopóliumát, legyenek ezek ritkák vagy sem. Mégpe-
dig abból a célból, hogy a maguk számára sajátítsák ki az imperialista 
járadékot, még akkor is, amikor az energia-felhasználás változatlan 
marad – vagyis pazarló és energiafaló –, és akkor is, ha újszerű, „ja-
vított”, „ökológiai” energiapolitikák lépnek életbe. Mindebből arra is 
következtetek, hogy a kései kapitalizmus oligopóliumai által folytatott 
hódító stratégia folytatása szükségképpen bele fog ütközni a Dél nem-
zeteinek erősödő ellenállásába.
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Az egyik hosszú válságból a másikba
Ezek szerint a mai válság nem egy pénzügyi válság – de nem is a 

rendszert érintő sokféle válságnak valamiféle összegezése –, hanem 
az oligopóliumok imperialista kapitalizmusának a válsága. Annak a 
rendszernek a válsága, melynek kizárólagos és mindenek fölött álló 
hatalmát – most ismételten – fenyegetés éri, az összes népi osztály 
együttes harca által, valamint az elnyomott perifériához tartozó 
népek és nemzetek részéről, még akkor is, ha ez utóbbiak ma lát-
szólag „feltörekvő” országok. Ez a válság ugyanakkor az Egyesült 
Államok hegemóniájának a válsága is. Egymástól elválaszthatatlan 
elemek ezek: az oligopóliumok kapitalizmusa, az oligarchák politi-
kai hatalma, egy barbár globalizáció, a gazdaság financializálódása, 
az Egyesült Államok hegemóniája, a globalizáció működtetésének 
militarizálása az oligopóliumok szolgálatában, a demokrácia leépü-
lése, a földgolyó erőforrásainak a kizsarolása, a Dél fejlődésének a 
semmibe vétele.

Az igazi kihívás tehát a következő: képesek lesznek-e ezek a küz-
delmek összekapcsolódni és megnyitni a hosszú utat – netán többféle 
utat – a világméretű szocializmushoz? Avagy megmaradnak egymástól 
elkülönülve – netán konfliktusba keveredve, és ennélfogva hatástalanná 
válva –, meghagyva ezzel a kezdeményezést az oligopóliumok kezében?

Helyes lenne visszatekinteni a kapitalizmus első hosszú válságára – 
amely végül is megformálta a XX. századot –, hiszen megdöbbentő az a 
párhuzam, amely e két válság kibontakozásának állomásaira jellemző. 

A XIX. század győzedelmes ipari kapitalizmusa 1873-tól kezdődően 
válságba került. A profitráta zuhanásba kezdett, a Marx által megvilá-
gított okoknál fogva. A tőke kettős mozgással reagált, koncentrációval 
és globalizálódó terjeszkedéssel. Az új monopóliumok a maguk haszna 
érdekében rátették a kezüket arra a járadékra, amelyet a munka kizsák-
mányolásával létrehozott értéktöbblet teremtett. Meggyorsították a 
földgolyó gyarmati meghódítását. E strukturális átalakulások lehetővé 
tették a profit újabb szárnyalását. Megnyitották a „fény korát” (az 1890-
től 1914-ig tartó „belle époque”, a „szép idők” korát), azt a szakaszt, 
amelyben a finánctőkével összefonódó monopoltőkének az egész vi-
lágra kiterjedő hatalma vált jellemzővé. E korszakot a gyarmatosítás 
dicsőítése (a gyarmatosítók „civilizációs missziója”) jellemezte, a tőke 
globalizálódása a béke szinonimájává vált, az európai munkás-szoci-
áldemokrácia pedig csatlakozott ehhez az ideológiához.

Márpedig a „szép korszak”, amelyet a kor vezető ideológusai „a 
történelem vége”-ként írtak le, a világháborúval fejeződött be, amely-
nek kirobbanását egyedül Lenin látta előre. Az azt követő korszak 
– amely a második világháború befejező éveiig tartott – „a háborúk és 
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forradalmak” korszaka volt. 1920-ban, miután az orosz forradalmat (a 
rendszer „gyenge láncszemét”) sikerült elszigetelni, Közép-Európában 
pedig letörni a forradalmi reményeket, a finánctőkével összefonódó 
monopoltőkének minden akadály ellenére sikerült helyreállítania a 
„szép korszak” rendszerét. Olyan újjáépítést sikerült végrehajtania, 
amelynek gyengeségeit Keynes annak idején pontosan megnevezte, 
és amely az 1929-es pénzügyi összeomláshoz és a nagy depresszióhoz 
vezetett, ami a második világháborúig kiteljesedett.

Ily módon „a hosszú XX. század” – 1873-1990. – az a történelmi 
szakasz, amelyben egyszerre ment végbe az öregedő kapitalizmus 
első mély, rendszerbeli válsága (olyannyira, hogy Lenin a monopó-
liumoknak ezt a kapitalizmusát „a kapitalizmus legfelsőbb szakaszának” 
gondolhatta), és az antikapitalista forradalmak első győzedelmes hul-
láma (Oroszország, Kína), miközben Ázsia és Afrika antiimperialista 
mozgalmai is kibontakoztak.

A kapitalizmus második rendszerbeli válsága 1971-ben robbant ki a 
dollár aranyra válthatóságának feladásával, úgyszólván pontosan egy 
évszázaddal az első válság elindulása után. A profitráta, a beruházá-
sok, a növekedés üteme leállt (és azóta sem érte el ismét azt a szintet, 
ami 1945-től 1975-ig jellemezte). Erre a kihívásra a tőke ugyanúgy 
válaszolt, mint az első válság idején: a tőke koncentrálásával és globa-
lizációjával. Olyan struktúrákat dolgozott ki, amelyek a finánctőkével 
összefonódó globalizáció második „ragyogó korszakát” (1990-2008.) 
jellemezték, s így lehetővé tették az oligopóliumos csoportok számára, 
hogy lefölözzék monopolhelyzetük járadékát. A folyamatot ugyanaz a 
propaganda kísérte: a „piac”garantálja a virágzást, a demokráciát és a 
békét. Ez „a történelem vége”. És Európa szocialistái most is ugyanúgy 
csatlakoznak az új liberalizmushoz. Pedig az újabb „szép világot” már 
a kezdet kezdetén háború kísérte, Északnak a háborúja Dél ellen, már 
1990 óta. És ahogyan az első finánctőkés globalizáció 1929-et, a második 
2008-at hozta el. Döntő ponthoz érkeztünk, valószínűleg „háborúk és 
forradalmak” újabb hullámának a nyitányához. Annál is inkább, mivel 
a jelenlegi hatalmak csak abban gondolkodnak, hogy helyreállítsák a 
rendszert, ugyanabban a formában, amilyenben a pénzügyi összeomlást 
megelőzően volt.

Megdöbbentő, mennyire hasonló az öregedő kapitalizmus e két hosz-
szú rendszerbéli válságának lefolyása. Mégis láthatóak olyan eltérések, 
amelyeknek jelentősek a politikai következményei.

Kijutni a kapitalizmus válságából vagy kijutni a válságban lévő 
kapitalizmusból?



15

A pénzügyi válság mögött az oligopóliumok 
kapitalizmusának rendszerbéli válsága húzódik meg

A mai kapitalizmus mindenekelőtt az oligopóliumok kapitalizmusa 
– a szó legteljesebb értelmében (mindmáig csak részben volt így). Ez 
azt jelenti, hogy az oligopóliumok ma már egyedül vezénylik a terme-
lőrendszer egészének újratermelését. Az oligopóliumok ma „fináncjel-
legűek”, olyan értelemben, hogy a tőkepiacok egyedül az ő számukra 
elérhetőek. Ez a „fináncosodás” kölcsönzi a pénzpiacnak, a financiális 
piacnak – az ő piacuknak, amelyen ők versenyeznek egymással – az 
uralkodó piac státuszát, amely azután a maga érdekei szerint alakítja 
és vezérli a munka piacát és a termékcsere piacát.

A globalizált fináncosodás fejeződik ki a vezető burzsoá osztály átala-
kulásában, amely járadékos plutokráciává vált. Az oligarchák nemcsak 
oroszok – ahogyan azt manapság túl gyakran mondogatják -, sokkal 
inkább Egyesült Államok-béliek, európaiak és japánok. A demokrácia 
hanyatlása az oligopóliumok kizárólagos érdekében végbemenő hata-
lomkoncentrációnak az elkerülhetetlen következménye.

A tőkés globalizáció ezen új formájának pontosabb meghatározása 
(ami a jelzett átalakulás következménye) szintén fontos feladat, szem-
ben az első „szép idők” jellemzőivel. Ezt egyetlen mondattal fejezem 
ki: azzal, hogy a többes számban kifejezhető imperializmusból (az 
egymással szüntelenül konfliktusban álló imperialista hatalmak rend-
szeréből) megtörtént az átmenet a triád kollektív imperializmusába 
(Egyesült Államok, Európa, Japán).

A profitráta első válságára válaszolva a monopóliumok olyan ala-
pokon jöttek létre, amelyek tovább élezték a kor főbb imperialista ha-
talmainak a versenyét. Ez vezetett az 1914-ben elindított nagy háborús 
konfliktushoz, és ez folytatódott a Versailles-i békével, majd 1945-ig a 
második háborúval. Ez az, amit Arrighi, Frank, Wallerstein és jómagam 
már az 1970-es évektől „harmincéves háborúnak” neveztünk el, s ezt a 
minősítést azóta mások is átvettek.

Az 1970-es években indult oligopolisztikus koncentráció második 
hulláma azonban egészen más bázison jött létre, annak a rendszernek 
a keretében, amelyet a triád (Egyesült Államok, Európa és Japán) „kol-
lektív imperializmusának” minősítettem. Az imperialista globalizációnak 
ebben az új rendszerében a központok uralma már nem az ipari ter-
melés monopóliuma révén érvényesül (ami mindaddig jellemző volt), 
hanem más mechanizmusok révén (a technológiák, a pénzpiacok, a 
Föld természeti erőforrásainak, az információnak és a kommunikáci-
ónak az ellenőrzése, a tömegpusztító fegyverek kifejlesztése révén). Ez 
a rendszer, amelyet „világméretű apartheidnek” neveztem el, magában 
foglalja az állandósuló háborúskodást az államok és az engedetlenkedő 
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perifériák népei között, a háborút, amely már 1990-ben elindult, azzal, 
hogy az Egyesült Államok és a NATO-beli alárendelt szövetségesei 
kibontakoztatták Földünk katonai ellenőrzésének rendszerét.

A magam elemzése szerint, ennek a rendszernek a financiális jelleg-
zetessége a kifejezetten oligopolisztikus jellegétől elválaszthatatlan. Ez 
a nézőpont nem csupán az általánosan elfogadott, terjedelmes közgaz-
dasági irodalomban nem uralkodik még, de a mai válsággal kapcsolatos 
kritikai írások többségében sem.

A rendszer teljes egészében válságba került
A tények már jelentkeznek: a pénzügyi összeomlás útja nem valami-

féle „recesszióhoz”, hanem valóságos, mély depresszióhoz vezet. De 
ezen túlmenően, a közvélemény előtt a rendszer válságának más elemei 
is láthatóvá váltak, még mielőtt a pénzügyi összeomlás bekövetkezett 
volna. Ezeknek a címkéit jól ismerjük – energiaválság, táplálkozási 
válság, ökológiai válság, klímaváltozás –, és naponta kerülnek felszínre 
az újabb és újabb kihívásokkal kapcsolatos elemzések, amelyek közül 
nem egy igen magas színvonalú.

Mégis meglehetősen kritikus vagyok azzal kapcsolatban, ahogyan 
a kapitalizmus rendszerszerű válságát kezelik, egymástól túlságosan 
is szétválasztva a válság különböző elemeit. A magam részéről tehát 
a különböző „válságokat” úgy határozom meg, mint ugyanannak a 
krízisnek a különböző oldalait. Mint tehát a mai (liberális vagy nem 
liberális) globalizált kapitalista rendszer válságát, mely a nyereség 
világméretekben végrehajtott lecsapolására épül, a triád kollektív im-
perialista oligopoliumai és plutokráciája javára. 

Ezen a döntő terepen zajlik az igazi küzdelem, egyfelől az 
oligopóliumok részéről (amelyek arra törekszenek, hogy létrehozzák 
és újratermeljék azokat a feltételeket, amelyek az imperialista járadék 
elsajátítását biztosítják számukra), másfelől összes áldozatuk részéről: 
Észak és Dél országainak dolgozói részéről, az alávetett perifériák né-
pei részéről, akik arra vannak kárhoztatva, hogy bárminemű, annak 
nevezhető fejlődési perspektíváról lemondjanak. 

Ezért javasoltam, hogy térjünk át az imperialista központok új uralmi 
formáinak – amelyek a régi, kizárólag az ipari monopóliumokra épült 
formák helyébe lépnek – új megfogalmazására. Az új koncepció beve-
zetését támasztja alá az is, hogy előtérbe került az azóta „feltörekvőnek” 
nevezett országok szerepe. Az újfajta, kiépülőben lévő globalizációt 
„világméretű apartheidnek” neveztem, ami arra utal, hogy a „valóságosan 
létező kapitalizmus” fennmaradása és állandó terjeszkedése együtt jár 
a világ polarizálódásának állandósulásával, ezt viszont csak a Földünk 
katonai, militarizált kezelése oldhatja meg.
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A népek egyenjogúvá válásának második hulláma: 
„megismétlődik” a XX. század vagy ennél többről van 
szó?

A mai világot oligarchiák kormányozzák. Pénzügyi oligarchiák 
az Egyesült Államokban, Európában és Japánban, amelyek nemcsak 
a gazdasági élet, hanem a politika és a mindennapi élet felett is ren-
delkeznek. A rájuk nagyon hasonlító orosz oligarchiák, amelyeket az 
orosz állam megpróbál ellenőrzése alá vonni. Sztatokrácia, „állami 
uralom” Kínában. Másutt pedig autokrata uralmi rendszerek, meg-
bújva néha valamiféle „alacsony intenzitású” választási demokrácia 
látszata mögött. 

Válságban van az oligarchiák által vezényelt mai 
globalizáció

Észak oligarchiái azzal számolnak, hogy a válság után is hatalmon 
maradhatnak. Nem érzik fenyegetve magukat. Ezzel szemben a Dél 
autokratáinak hatalma szemlátomást törékeny. Ténylegesen pedig a 
ma uralkodó globalizáció igen törékeny. Vajon a Dél lázadása fog-
ja-e – akárcsak a múlt században – a rendszert megkérdőjelezni? Ez a 
valószínűsíthető, ugyanakkor nagyon is szomorú megoldás. Az embe-
riség csak akkor lesz képes a szocializmusnak mint a káosz egyetlen 
lehetséges és humanista alternatívájának útjára lépni, ha az oligarchiák, 
szövetségeseik és kiszolgálóik hatalmát egyszerre rombolják le Észak 
és Dél országaiban is.

A kapitalizmus természeténél fogva „liberális”, ha „liberalizmuson” 
nem a szó által felidézett szép és pozitív tartalomra gondolunk, hanem 
a tőke uralmának teljes, totális megvalósulására, nem csupán a munka 
és a gazdaság fölött, hanem a társadalom életének minden szegmen-
se felett. Nem létezik „piacgazdaság” (másként szólva: kapitalizmus) 
„piaci társadalom” nélkül. A tőke konokul követi ezt az egyedüli célját. 
A pénzt. A felhalmozást magáért a felhalmozásért. Ezt Marx és nyo-
mában más kritikai gondolkodók, mint például Keynes, tökéletesen 
megértették. Nem úgy, mint mai tipikus közgazdászaink, beleértve a 
baloldaliakat is.

 A tőke kizárólagos és totális uralmának ezt a modelljét az előző 
hosszú válság időszaka alatt mindvégig, egészen 1945-ig követke-
zetesen és csökönyösen kényszerítették ki az uralkodó osztályok. 
Egyedül a demokráciának, a szocializmusnak és a népek nemzeti 
felszabadítási harcának a hármas győzelme tette lehetővé, hogy a 
kapitalizmus örökös működési rendjét időlegesen – 1945-től úgy 
az 1980-as évek legelejéig – felváltsa három, jól ismert, egymással 
konfliktusos viszonyban levő, szociális társadalmi modell: Nyuga-
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ton a szociáldemokráciának a jóléti állama, Keleten a valóban létező 
szocializmus, Délen pedig a független nemzeti kormányok modellje. 
E három modell kimerülése, majd ezt követő összeomlása tette végül 
is lehetővé a tőke kizárólagos uralmának visszatérését, amelyet a 
neoliberalizmus elnevezéssel láttak el.

 Azok a szociális katasztrófák, amelyeket a liberalizmusnak – vagyis, 
mint írtam, „a tőke állandó utópiájának” – a kibontakozása okoz, szükség-
képpen eredményezték a közelmúlt vagy a régebbi múlt nosztalgikus 
újjáéledését. De ezek a nosztalgiák nem alkalmasak arra, hogy a jelen 
problémáira válaszoljanak. Hiszen ezek az elmélet, a kritikai gondol-
kodás elsekélyesedésének a termékei, és épp ez a fokozatosan kialakult 
kritikai gyengeség akadályozta meg a második világháború nyomán 
kialakult rendszerek belső ellentmondásainak és korlátainak megér-
tését. A háború utáni új szociális rendszerek torzulásai, a különböző 
ellentmondások és ezek kísérő jelenségei, majd az összeomlás ezért 
tűnt végül előreláthatatlan kataklizmának.

A kritikai gondolkodás meggyengülése következtében kialakult 
elméleti visszafejlődés közepette mégis megszületett az új tudatosodás, 
amely kezdeti megértését jelenti a rendszerválság civilizációt fenyegető 
aspektusainak. Az ökológiai gondolkodás első lépéseire gondolok. Ám 
a Zöldek – akik azzal léptek fel, hogy radikálisan megkülönböztetik 
magukat mind a Kékektől (a konzervatívoktól és a liberálisoktól), 
mind a Vörösöktől (a szocialistáktól) – zsákutcában találták magukat, 
mert nem tudták a napirendre került nagy ökológiai kihívás elemét a 
kapitalizmus radikális kritikájába beépíteni. 

Így hát minden együtt volt ahhoz, hogy megszülessen a „liberális 
demokráciának” nevezett alternatíva győzelme – ami értelemszerűen 
csak átmeneti, jóllehet „véglegesnek” tűnik. Ez a gondolkodás nem 
veszi tudomásul azt – pedig Marx egyértelműen megvilágította a 
polgári demokráciával kapcsolatban –, hogy nem azoknak a kezében 
van a döntés, akiket a döntések érintenek. A mai döntéshozók – akik 
a tulajdon fölötti ellenőrzés következtében szabadon dönthetnek – az 
oligopóliumok kapitalizmusának a plutokratái és a nekik lekötelezett 
államok. A dolgozók és az érdekelt népek tényszerűen nem mások, 
mint az ő áldozataik. A háború utáni rendszerek torzulásai, szellemi 
gyengeségei következtében az üres locsogások rövid ideig hihetőnek 
tűnhettek, s ennek okát a dogmatikusok gondolatsivársága képtelen 
volt felfogni. Ilyen körülmények között a liberális demokrácia „a lehet-
séges rendszerek legjobbikának” tűnhetett.

Manapság a hatalmon lévők, akik mindebből semmit nem láttak elő-
re, arra törekszenek, hogy ugyanezt a rendszert állítsák vissza. Esetleges 
sikerük, hasonlóan 1920-as évekbeli konzervatív elődeikéhez – amire a 
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maga idején Keynes élesen felhívta a figyelmet – csupán növelni fogja 
a 2008-as pénzügyi összeomlást kiváltó ellentmondások amplitúdóját.

A G20-ak nemrég megtartott találkozója (London, 2009 áprilisa) 
semmiképp sem a világ valamiféle „újjáépítését” vetíti előre. Bizonyára 
az sem véletlen, hogy azonnal követte őket a NATO szervezeteinek, 
napjaink fegyveres imperializmusa megtestesítőinek a találkozója, ahol 
megerősítették az afganisztáni katonai beavatkozást. „Észak” „Dél” 
elleni állandó háborújának tovább kell folytatódnia.

Tudni lehetett már, hogy a triád kormányainak kizárólagos célja 
olyannak restaurálni a rendszert, amilyen 2008 szeptembere előtt volt. 
De még ennél is érdekesebb, hogy a meghívott „feltörekvő országok” 
vezetői csendben maradtak. Ezen a nagycirkusznak beillő napon 
egyetlen értelmes mondat hangzott el, mégpedig Hu Csin-tao kínai 
elnöktől, aki „mellesleg”, sürgetés nélkül és (gúnyos?) mosollyal jegyezte 
meg, hogy végül is gondolkodni  kellene azon, ne hozzanak-e létre egy 
világméretű pénzügyi rendszert, amely nem a dolláron fog alapulni. 
Néhány, no, nem túl sok, kommentátor azonnal – helyesen – emlékez-
tetett Keynes 1945-ben megfogalmazott javaslataira. 

Ez a „megjegyzés” visszahoz bennünket a realitások talajára: arra 
figyelmeztet, hogy az oligopóliumok kapitalista rendszerének válsága 
elválaszthatatlan az Egyesült Államok kimerülőben levő hegemóniájá-
nak válságától. No, de ki vegye át a vezetést? Bizonyára nem „Európa”, 
amely nem is létezik az atlanti rendszeren kívül, és semmiféle függet-
lenedési ambíció nem fűti, ahogyan azt a NATO közgyűlése most is 
bebizonyította. Netán Kína? Ez a „fenyegetés” – amelyre a médiumok 
szüntelenül hivatkoznak (egy újabb „sárga veszedelem”), hogy ezzel 
is legitimálják az atlantista felsorakozást – nélkülöz minden alapot. 
A kínai vezetők tudják, hogy országuk nem rendelkezik megfelelő 
eszközökkel, és nincs is ilyen szándékuk. Kína stratégiája megelégszik 
azzal, hogy egy újfajta, hegemóniáktól mentes globalizáció kialakítását 
segítse elő. Amit azonban sem az Egyesült Államok, sem Európa nem 
tart elfogadhatónak.

Ennél fogva ilyen irányú fejlődés lehetősége kizárólag a Dél orszá-
gaiban képzelhető el. Nem véletlen, hogy egyedül a CNUCED (az 
ENSZ-nek a kereskedelemmel és a fejlődéssel foglalkozó bizottsága), 
az Egyesült Nemzetek családjához tartozó intézmény jelentkezett 
olyan kezdeményezésekkel, amelyek meglehetősen eltérnek a Stiglitz-
bizottság javaslataitól. Nem véletlen, hogy a bizottság igazgatója, a 
thaiföldi Supachai Panitchpakdi – akit a mai napig teljesen liberális 
politikusnak tartanak – a szervezet The Global Economic Crisis című, 2009. 
évi márciusi jelentésében olyan realista lépéseket javasol, amelyek „a 
Dél ébredése” második fázisának perspektívájába illeszkednek.

Kína a maga részéről olyan alternatív regionális pénzügyi rendsze-
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rek – fokozatos és kézben tartott – kiépítését kezdte meg, amelyek meg 
fognak szabadulni a dollártól. Ezek a kezdeményezések kiegészítik a 
már meglévő politikai szövetséget, a „Sangháj-csoportot”, és annak 
gazdasági párját hoznák létre. A „Sangháj-csoport” már ma is jelentős 
akadálya a NATO militarista törekvéseinek.

Az ugyanekkor, 2009 áprilisában összehívott NATO-közgyűlés el-
fogadta Washington döntését, amely nem katonai elkötelezettségének 
leépítését határozta el, éppen ellenkezőleg: annak felerősítését.

A dolgozók és a népek újfajta internacionalizmusa 
szükségszerű és lehetséges

A történelmi kapitalizmus bármilyen lehet, csupán tartós nem. 
A kapitalizmus a történelemnek csupán egy zárójelbe tehető rövid 
mozzanata. Alapvető megkérdőjelezése – amelyet a mai kor gondol-
kodóinak többsége nem tart „lehetségesnek”, de még „kívánatosnak” 
sem – a dolgozó emberek és az alávetett népek (a perifériák népei, az 
emberiség 80 %-a) egyenjogúvá válásának megkerülhetetlen feltétele. 
E kihívás két dimenziója elválaszthatatlan egymástól. Akár egyedül 
csak Észak népeinek harcai révén, akár egyedül csak Dél alávetett 
népeinek a küzdelme útján nem hagyhatjuk magunk mögött a kapi-
talizmust. Csak akkor léphetünk túl a tőkés rendszeren, ha és ameny-
nyiben e két dimenzió egymásra fog épülni. Nem „biztos”, hogy ez 
meg fog történni – de ebben az esetben a kapitalizmust a civilizáció, 
az emberi kultúra elpusztításával „haladjuk meg”. Egy, a XX. század 
megismétlését megvalósító „remake” forgatókönyv nem teljesítené az 
emberiség továbblépésének követelményeit azon a hosszú úton, amely 
a világszocializmus kialakulásához vezet. A liberális csőd megköveteli, 
hogy megújítsuk a kapitalizmus radikális kritikáját. Olyan kihívás 
előtt állunk, amely megköveteli a dolgozók és a népek internaciona-
lizmusának folyamatos újjáépítését – szemben az oligarchikus tőke 
kozmopolitizmusával.

Az internacionalizmus kiépítése pedig csak úgy képzelhető el, ha 
körébe vonjuk az új forradalmi harcok sikereit (többek közt a Latin-
Amerikában és Nepalban megkezdett folyamatokat), ezek jelentik a 
perspektívát a kapitalizmus meghaladására.

A Dél országaiban folytatott harc – amelyet az államok és a nemze-
tek egy hegemónia nélküli, tárgyalásos globalizáció megvalósulásáért 
folytatnak (ez a leválás mai formája), és amelyet a népi osztályok kö-
veteléseinek megszervezése is támogat – képes korlátok közé szorítani 
az imperialista triád oligopóliumainak a hatalmát. Ezt a harcot kell 
támogatnia Észak országaiban a demokratikus erőknek. A javasolt 
„demokratikus” diskurzusok – amelyeket a ma létező baloldali erők 
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többsége, úgy, ahogy vannak, elfogad, a nevükben alkalmazott „huma-
nitárius” akciók, éppúgy, mint a „segélyezés” nyomorúságos praktikái 
– nem kívánnak szembenézni azzal, hogy a kihívással valóságosan, és 
nem szavakban kell megütközni.

Észak országaiban az oligopóliumok ma már láthatóan „közösségi 
javak”, amelyeknek a kezelését nem lehet egyedül a magánérdekekre 
bízni (ezek katasztrofális eredményeit a válság egyértelműen bebizonyí-
totta). Egy autentikus baloldalnak elég bátornak kell lennie ahhoz, hogy 
fölvesse az államosítások szükségességét: ez kihagyhatatlan első lépés 
azon az úton, amely elvezethet szocializálásukhoz, a demokratikus 
gyakorlat elmélyítése révén. A napjainkban zajló krízis elképzelhetővé 
teszi, hogy az oligopóliumok áldozatainak széles köre összefogjon, és 
kikristályosodjon a politikai és a társadalmi erők közös frontja.

A szocializmusért folyó harc első hulláma, a XX. századi, megmutatta 
az európai szociáldemokráciák, a harmadik Internacionálé kommuniz-
musainak és a bandungi korszak népi nacionalizmusainak a korlátait, 
szocialista törekvéseiknek a kimerülését, majd összeomlását. A kudarc 
tanulságait a második hullámnak, a XXI. század hullámának kell le-
vonnia. Különösen azt kell megértenie, hogy a gazdaság kezelésének 
szocializálása összekapcsolható a társadalom demokratizálódásának 
az elmélyítésével. Nem lesz szocializmus demokrácia nélkül, és ha-
sonlóképpen nem léphetünk előre a demokrácia útján a szocialista 
perspektíva mellőzésével.

E stratégiai célkitűzések arra indítanak bennünket, hogy átgondoljuk 
„a különbözőségeken alapuló konvergenciák” kiépítésének elkerülhetet-
lenségét (az Alternatívák Világfórumán használt kifejezésnek meg-
felelően), az alávetett és kizsákmányolt osztályok szervezeti és harci 
formáit illetően. Nem szándékozom előre elítélni azokat a formákat, 
amelyek a maguk módján megújítanák a szociáldemokráciák, a kom-
munizmusok és a népi nacionalizmusok hagyományait, vagy netán 
túllépnének azokon.

E perspektívában szükség lenne egy alkotó jellegű marxizmus 
megújításán gondolkodni. Sohasem volt még Marx olyannyira hasz-
nos, szükséges ahhoz, hogy megértsük és átalakítsuk a világot, mint 
napjainkban. Marxistának lenni azt jelenti, hogy Marxból indulunk ki, 
de nem azt, hogy megállunk nála vagy Leninnél, vagy éppen Maonál, 
ahogyan ezt tették, gondolták és gyakorolták az elmúlt évszázadban 
történelmileg kialakult marxizmusok. Vissza kell adni Marxnak azt, ami 
őt illeti: elindította a tőkés valóság modern kritikáját, a kapitalizmus 
politikai, ideológiai és kulturális képzeteinek a kritikáját. Az alkotó 
marxizmusnak továbbra is, habozás nélkül arra kell törekednie, hogy 
tovább gazdagítsa ezt a mélyen, természeténél fogva kritikai gondola-
tot. Nem kell félnie attól, hogy minden területen integrálja a gondolko-
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dás eredményeit, beleértve azokat is, amelyeket hibásan „idegennek” 
tekintettek a múlt történelmi marxizmusainak dogmatikusai.2

Fordította: Sipos János

1  A szerző a fejlődés politikai gazdaságtanának kutatója, számos publikáció szerzője, 
a Harmadik Világ Fórumának igazgatója, a Poitiers-i, párizsi és dakári egyetem pro-
fesszora. Az alábbi tanulmány 2012 januárjában jelent meg – egy korábban, 2009-ben 
megjelent könyve alapján – a párizsi Marianne2 folyóiratban.

2  A szerző jegyzete: A jelen írásban kifejtett gondolatokat a szerző a válságról szóló munkájában 
részletesen kifejtette (Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise – 
Kikerülni a kapitalizmus válságából, vagy elhagyni a válságban levő kapitalizmust). (Le temps 
des Cerises – kiadó, Párizs 2009).
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Végeláthatatlan válság
Michel Husson1 

Logikailag arra a következtetésre juthatnánk, hogy a három éve kirob-
bant válság politikailag a kapitalizmus kritikusainak kedvez. A valóság 
ettől sajnos nagyon is eltér. A radikális baloldal nemigen erősödik, a 
választásokon a szociáldemokrácia és a jobboldal egymást váltogatja, 
miközben szinte mindenütt tapasztalható a nacionalista jobboldal tér-
nyerése. Ez a helyzet a válságnak a rendszert érintő jellegével függ össze, 
Európában ráadásul ellentmondások sorához kapcsolódik, melyek az 
európai építmény eleve csonka és kompromisszumos voltából fakadnak.

Az európai építkezés neoliberális módja és a közös pénzre való 
áttérés bumeránghatást váltott ki. Az euró bevezetésének a célja – ez 
utólag nagyon jól látszik – mindenekelőtt a bérek kordában tartása volt. 
Tekintettel arra, hogy nem lehetett többé árfolyamváltozásokkal vála-
szolni az állandóan átalakuló gazdasági helyzetekre, a munkabér lett az 
egyedüli kiigazítást lehetővé tevő változó, melynek segítségével egyazon 
monetáris zónában lehetett tartani az eltérő nemzeti gazdaságokat. Ez a 
rendszer azonban nem volt koherens, és kétféle menekülőutat nyitott. 
A közös pénznek a kamatlábak nominális – mégpedig lefelé mutató 
– konvergenciája a következménye. Ennek azonban hátulütője is van: 
abban az országban, amelyben az infláció magasabb, a reálkamatláb 
még alacsonyabb, és ennek következtében az eladósodás nagyon is 
előnyös lehetőségnek tűnik. Ezekben az országokban a növekedés az 
eladósodásra épül. 

A rendszer képes volt ugyan jól-rosszul működni, de a válság hirte-
len feltárta az európai neoliberális modell ellentmondásait. A kisebb, 
mindennapos kiigazítások után Európa keresztúthoz ért: vagy előre-
lép a föderális megoldás irányába, amely nyomban lehetővé tenné az 
adósság kölcsönös megosztásának a bevezetését, vagy ha nem, akkor 
vállalni kellene az eurózóna szétesését. De mivel az európai burzsoázia 
nem hajlandó vállalni sem az egyik, sem a másik megoldást, roppant 
mély válság bontakozik ki, annál is inkább, mivel nem létezik valamiféle 
egységes európai burzsoázia, ahogyan nem létezik egységes európai 
tőke vagy állam sem.

A játékban négy szereplőt különböztethetünk meg: a nagy transz-
nacionális multikat, a bankokat, a finánctőkét és az uralkodó osztályok 
kormányzati embereit. Egy sor kérdésben természetesen nagy az egyetér-
tés közöttük: a mai helyzetben arra játszanak, hogy fordulatot hajtsanak 
végre, kihasználva a válság adta lehetőséget egy sokkterápia végrehajtá-
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sára. Ez a szociális jogok további lefaragását, bércsökkentést, a szociális 
ellátó rendszerek leépítését és a nyugdíj-ellenreformok folytatását jelenti. 

A különböző szereplők belső ellentmondásai azonban lehetetlenné 
teszik a mai helyzet koherens kezelését. Jól látszik, hogy az állam és a 
tőke, illetve a tőkéscsoportokon belül a pénztőke és a más ágazatokban 
jelen lévő tőkék közötti ellenmondások a válsággal kiéleződtek. Az állam-
adósság válsága rávilágít ezekre az ellentmondásokra. A tőkét ma már 
nem foglalkoztatja az, hogyan alakul a konjunktúra egy adott országban: 
legfőbb gondja saját rentabilitása és piaci részesedése. A globalizált kapi-
talizmus körülményei között az állam feladata mindinkább abban merül 
ki, hogy biztosítsa a rentabilitás általános feltételeit. A transznacionális 
multik horizontja globális jellegű, túllép a nemzeti, sőt akár az európai 
kereteken is. Az egyes államok a „maguk” tőkéinek szolgálatában állnak 
ugyan, de ez a tőke már nem szorul az adott ország belső piacára és ennek 
a belső piacnak a dinamikus fejlődésére. Eközben azonban az adott (nem-
zeti) államnak feladata marad az adott ország belső osztályviszonyainak 
a felügyelete. Egyebek közt az ő felelőssége ma, hogy a válság költségeit 
a maga állampolgáraival fizettesse meg.

A második ellentmondás az, hogy a nagy szereplők, a finánctőke, a 
bankok és az állam szemben állnak egymással. A finánctőke spekulál 
az államadóssággal, és megkockáztatja, hogy csődbe vigye a bankokat, 
amelyek az államadósság nagy részét birtokolják. Ezek a sok tekintetben 
homályos viszonyok olyan érdekkonfliktusokat hoznak létre, amelyek 
roppant ingatag helyzetekhez vezetnek. Ezt tapasztaljuk ma a görög 
adósság következményei körüli ingadozásokban.

Eleinte a válság valamennyire megújította a szociáldemokraták ked-
velt témáit, újra felfedezték – sajnos csak szóban – a keynesizmust, a 
pénzügyek megregulázását, az állami beavatkozást, a szociális állam 
szerepét a recesszió visszafogásában, a jövedelem-elosztás igazságos-
ságának szükségességét, illetve az adórendszer gazdasági szerepét stb. 
De ez csak átmenetileg hatott: siralmas példája lett ennek Papandreu, a 
szocialista görög miniszterelnök, aki végül vita nélkül elfogadta a „troj-
ka” követeléseit. De más szociáldemokrata pártok is ugyanezen az úton 
járnak. Így például az Európai Parlamentben szocialista, zöld és liberális 
képviselők támogatásával fogadták el azt a Jelentést a szociális, gazda-
sági és pénzügyi válságról, amely bevezette a tagországok közötti „kárt 
nem okozó adóverseny” koncepcióját, ami – ezt nem szükséges külön 
hangsúlyozni – a szómágia körébe tartozik. A valóságban ma már ismét 
a „strukturális reformok” szükségességéről és elkerülhetetlenségéről 
papolnak a szocialisták is.

A helyzet az, hogy a válság bármely progresszív megoldása a tőke 
logikájával való közvetlen konfliktust feltételezi. A kapitalizmus kép-
telen a korábbi módon működni. A válsággal olyan korszak nyílt meg, 
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amelyet mély bizonytalanságok jellemeznek. Abbéli kísérletében, hogy a 
maga módján ezeken túljusson, a kapitalizmus több alapvető nehézségbe 
ütközik.

Ezek közül az első az elosztással kapcsolatos dilemma: a profit hely-
reállítása szembekerül a növekedés újraindításával, így mára a nyere-
ségráta helyreállítása érdekében visszatértünk a nagyon igazságtalan 
és egyenlőtlen gazdasági elosztás rendszerére, ami pedig a válság egyik 
legmélyebb oka.

A következő a költségvetéssel kapcsolatos dilemma: az állami deficitek 
felszámolása magában foglalja a közkiadások lefaragását, ami túl az ezzel 
járó szociális következményeken, tovább mélyíti a recesszió irányába 
mutató tendenciákat. „A költségvetési megszorítások azzal a veszéllyel 
járhatnak, hogy még inkább lelassítják a gazdaság helyreállását” – olvas-
ható az ENSZ egy nemrég közzétett jelentésében.

Előttünk áll az európai dilemma: a hármas elutasítás – az állami adós-
ságok elfogadása közös európai adósságként, a bankok veszteségeinek 
leírása és a finánctőke tényleges megregulázása – lehetetlenné teszi 
annak kizárását, hogy az eurózóna szét ne szakadjon az egymást követő 
államcsődök hatására.

A globalizáció dilemmája azt jelenti, hogy a mai megbomlott egyensúlyi 
helyzet felszámolása csakis a világméretű növekedés lassulása árán mehet 
végbe. Az ENSZ imént említett jelentése megállapítja, hogy „a gazdasági 
fejlődés újraindítását a fejlett gazdaságok fékezték le”, és aláhúzza, hogy 
fennáll „a veszély, hogy nem szervezetten alakul ki a világgazdaság új 
egyensúlya” (A világgazdaság helyzete és kilátásai – ENSZ, 2011.).

Ez a négy „dilemma” szorosan összefonódik. Együttesen a kapitaliz-
mus „kaotikus szabályozását” vetik fel: a válságból való kilábalás egyelőre 
elképzelhetetlen, hiszen ehhez egymással összeegyeztethetetlen érdekek 
közepette kellene dűlőre jutni. Egyes-egyedül a társadalmi mozgósítások 
képesek megakadályozni, hogy a kapitalizmus ne olyan kiutat keressen, 
amely tovább fokozza a szociális visszafejlődést, és kiélezi az egyes or-
szágok közötti feszültségeket is. A széles körű mozgósításnak azonban 
világos alternatívákra kell alapoznia. Mivel az alternatív megoldások 
szükségképpen és elkerülhetetlenül csak erőteljes összeütközések árán 
valósulhatnak meg, a ma történelmi feladata az, hogy megvalósítsa a 
radikális baloldal erőinek egyesítését egy olyan egységes programmal, 
amely a megszorításokkal szembeni ellenállástól elvezet az elkerülhetetlen 
szakításig egy ma már kormányozhatatlan rendszerrel.

Fordította: Sipos János

1 Michel Husson a Copernic Alapítvány és az ATTAC tudományos tanácsának tagja. 
Tanulmánya a párizsi Inprecor 2011. szeptemberi számában jelent meg. A cikket erősen 
lerövidítve közöljük.
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Az Európai Unió és a radikális 
baloldal dilemmái
Gerasszimosz Moschonasz1 

Előzetes észrevételek
„…nemcsak az a feladatunk, hogy a fennálló társadalmi viszonyok 

talaján bíráljuk az uralkodó osztályok politikáját, hanem az is, hogy a 
fennálló társadalmat minden vonatkozásban szembesítsük a társadalom  
szocialista eszményével…”2

„Az a feladatunk, hogy a baloldalon belül megszerezzük a többsé-
get. Ez lényegében lehetetlen, ha kizárólag arra szorítkozunk, hogy 
dadogva, mindenki- és mindenellenes szélsőséges jelszavakat ismétel-
gessünk, miközben alkalmatlannak bizonyulunk arra, hogy bárkivel 
és bármilyen feltételekkel megegyezésre jussunk.”3

A legyőzött visszatér
A létező szocializmus összeomlása óta a szociáldemokráciától balra 

elhelyezkedő baloldali erők megfutamodó hadakra emlékeztetnek. Úgy 
tűnik, hogy a nagybetűs történelemmel kötött közel egy évszázados 
hallgatólagos megállapodást 1989., a modern kommunista mozgalom 
történetének sorsdöntő esztendeje óta, ha nem is mondták föl, de 
felfüggesztették. A meglehetősen destruktív (ám egyidejűleg komoly 
megújítást hozó) hatalmi rendszer összeomlása mély sebet okozott, 
semmit és senkit nem kímélt, még azokat a pártokat sem, amelyeket 
nem is lehetett azonosítani a kommunizmus legyőzött változatával.

A zajos vereség félresöpörte azt a bizonyos „antisztálinista” baloldalt 
is, amely optimistán azt állította, hogy az összeomlás „hatalmas győze-
lem az igazi szocializmus számára.”4 Megroppantotta a már egyébként 
is szemmel láthatóan visszavonulóban lévő baloldali politikai kultúra 
egészét, miközben felgyorsította és kiszélesítette a liberális eszmék 
rohamtempójú előretörését. A vereség nem csupán a pártszervező-
dések meggyengüléséhez és a választási eredmények visszaeséséhez 
vezetett: általánosabb hanyatlást eredményezett. Nevezetesen: önként 
távoztak a „legkorszerűbb” felfogású káderek, az értelmiségiek kiváltak 
a mozgalmakból, lazultak az ifjúsági és a szakszervezeti kapcsolatok, s 
fordulat következett be a politikai közbeszédben is, ahol általánossá vált 
a védekezés (a „továbbra is itt vagyunk” vagy Slavoj Zizek fordulatával 
élve, „az elveszett ügy nárcisztikus” hangoztatásával5). A huszadik 
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század, és talán az emberiség történelmének legambiciózusabb politikai 
koncepciójának a kudarca kihatott az egész antikapitalista baloldalra, 
az ortodoxokra és a revizionistákra, a libertáriusokra és a trockistákra 
egyaránt. Efsztathiosz Kuvelakisz kifejezésével élve a kudarc mind az 
„ortodoxiákra”, mind az „eretnekségekre” kihatott.6

„A kommunizmus mint program megszűnt létezni” – állította 
2008-ban Eric Hobsbawm brit történész. A számok azonban másról 
árulkodnak. Bizonyos baloldali, többnyire kommunista eredetű pártok, 
igenis jelen vannak az európai politikai térképen. Így az erős baloldali 
hagyományokkal rendelkező országokban (Görögország, Finnország, 
Portugália, Franciaország, Ciprus), illetve azokban, ahol ugyan gyengék 
a kommunista pártok, de már régtől fogva jelen vannak (Svédország, 
Dánia), sőt, olyan országokban is – s ez figyelemreméltó újdonság –, 
amelyekben a második világháborút követő időszakot nem jellemezte 
kommunista jelenlét (Németország, Hollandia). Noha a klasszikusnak 
számító kommunista pártok szinte majdnem mindenütt meggyengültek 
(Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Finnország, de ide sorol-
ható Portugália és Görögország is), a földrajzi megoszlást tekintve a 
kommunista pártok befolyása kiegyensúlyozottabb képet mutat, mint a 
múltban. Földrajzi értelemben átlépi a baloldal választási befolyásának 
határait. Bizonyos kiváló választási eredmények pedig (Svédországban 
1998-ban 12% és 15,8% az 1999-es Európa Parlamenti választásokon, 
2006-ban 16,6% Hollandiában, 2009-ben 11,9% Németországban, 2009-
ben 17,7% Portugáliában, 2009-ben 12,1% Görögországban) ugyan 
elszigetelt jelenségek, mindazonáltal figyelemre méltó választási poten-
ciálról tanúskodnak. Ez az erő, amelyről nemrégen még úgy tűnt, hogy 
a történelmi enyészet martalékává válik, nagyon is jelen van. Egyáltalán 
nincs veszélyben. Mintha visszatértek volna a legyőzöttek. Marc Lazar 
kifejezését kölcsönözve, bizonyos formában a „kommunista szenvedély 
ma is elevenen él”. De milyen formában is él tovább?

A visszatérés – noha országonként egyenetlen, ingatag és a választási 
eredmények is kiegyensúlyozatlanok – egyértelmű és szembeszökő, s 
alapvetően nem a választási eredményekben nyilvánul meg. Minde-
nekelőtt ideológiai, kulturális és politikai visszatéréséről beszélhetünk. 
Az új kapitalizmus kudarcainak hosszú sora, a mérsékelt baloldal 
választási és eszmei visszaesése, valamint a liberalizmus ellen tiltako-
zó, nemzeteken átívelő, illetve a nemzeti határokon belül a szociális 
követelésekkel fellépő mozgalmak megjelenése fokozatosan „újra 
legitimálták” az ún. „másik baloldal” kritikáit, eszméit és szervezete-
it. A fejlemények ezen olvasata szerint a „feltámadásnak”az ellenfél 
„kudarcsorozata” a nyitja. 

A politikában azonban sohasem elegendő az ilyenfajta „háttérma-
gyarázat” (explanatory background). A radikális baloldal elemzései, 
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vagyis intellektuális alkalmazkodása az új történelmi helyzethez – vagy 
a „politológia” nyelvén szólva: bizonyos „stratégiai rugalmasság” – 
szükséges eleme e politikai szervezetek sikeres fellépésének. Tény az, 
hogy a radikális baloldal képesnek mutatkozott elemzésének főbb ele-
meit és programját módosítani, továbbá arra is, hogy megkérdőjelezze 
és felülvizsgálja – ha csak részlegesen is – elméleti gondolkodásának 
kereteit és történelmi büszkeségét. Ebben az értelemben képes volt 
szembenézni a saját vereségével. Ily módon – annak ellenére, hogy 
folyamatosan „visszaesik” egy olyan politikai taktikázásba, mely a 
tiltakozásra épít, és így alkalmatlan arra, hogy vezető politikai erővé 
váljon, továbbá annak ellenére, hogy túlzottan ezekre a „küzdelmek-
re” figyel, sőt, szélsőbaloldali tagjainak „arrogáns” baloldalisága 
ellenére is – végeredményben „darwini” természetű alkalmazkodó- s 
ellenálló-képességről tett tanúbizonyságot. A baloldal baloldala tehát 
visszatért s nem annak ellenére, hanem amiatt, hogy átalakult és egy-
fajta új arculatot (new look) alakított ki magának. Érdektelen, hogy ez 
az új arculat bizonyos aspektusból egyeseket zavar. Közéjük tartozik 
többek között e sorok írója is. Az arculatnak (ami nem képezi tárgyát 
e rövid tanulmánynak) köszönhetően a baloldali tiltakozás, egy súlyos 
vereséget követően, ismét jelen van a politikai mezőben. Egyedül és 
kizárólag ez az erő jeleníti meg legitim módon a militáns harcosságot 
és a népakaratot.   

A kommunista elnevezés elvesztette centrális jellegét
Tényként könyvelhetjük el, hogy a szociáldemokráciától balra 

elhelyezkedő politikai erőtér átformálódott, s jelentős mértékben kü-
lönbözik az előző korszak kommunista baloldalától. Itt a szó szoros 
értelmében politikai erőtérről beszélhetünk, hiszen az abban elhelyez-
kedő tényezők nem alkotnak egységes politikai családot. A kommu-
nizmus és a liberalizmus, valamint a szociáldemokrácia kudarcának a 
„keresztezéséből” „posztkommunista” attitűdök és struktúrák színes 
palettája, „heterogén politikai és ideológiai áramlatok sora született”7.

Ortodox kommunista pártok, „reformista” kommunista pártok, „ex-
kommunista” pártok, baloldali szocialista pártok, vörös-zöld formációk, 
trockista és maoista gyökerű formációk, baloldali szociáldemokraták, 
továbbá a legkülönfélébb hálózatok alkotják napjaink baloldali radi-
kális erőterét. Ez az erőtér soha korábban nem volt ennyire plurális és 
széttartó, soha korábban nem bizonyult ennyire összetettnek.

A második világháború utáni korszakban a baloldal politikai struk-
túrájának az volt a jellegzetes vonása, hogy a szociáldemokráciától 
balra lévő politikai játékteret szinte teljes egészében a kommunista 
pártok uralták. Akkoriban a szélsőbaloldal fogalmát „azokra a politikai 
szervezetekre vonatkoztatták, amelyek a kommunista pártoktól legin-
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kább balra helyezkedtek el.”8 Napjainkban azonban már más a helyzet. 
A nagy cezúra ugyanis pontosan itt, azaz a kommunista elnevezés 
meghatározó visszaszorulásában érhető tetten. A kommunista pártok 
immáron nem, vagy  nem eléggé markánsan képezik a baloldali pólust, 
s ezáltal nem is határozzák meg azt. 

Következésképpen pártszerveződési szempontból a jelenlegi radi-
kális baloldal pártok és hasonló szerveződések új nemzedékét hozta 
létre. Ez a baloldal továbbá ideológiai szempontból sem azonos a 
„klasszikus” kommunista baloldallal. A kommunista eszme, még pon-
tosabban a kommunista programkoncepció – amennyiben a szavaknak 
és a pártprogramoknak hitelt adhatunk – nem jelenti a múlthoz való 
visszatérést, annak ellenére sem, hogy néhány „baloldali filozófiát” 
képviselő briliáns elme9 tehetséges módon egyfajta rehabilitációs mű-
veletet hajtott végre. 

A kommunista pártok, főként a nagy kommunista tömegpártok a 
múltban történetitudat-termelő és bizonyos körülmények között „tár-
sadalom- és államépítő tényezők” voltak.10 Az új radikális baloldalt 
alkotó politikai formációk már nem játszanak ilyen szerepeket, mivel 
ezek meghaladják politikai teljesítőképességüket, s túlmutatnak kul-
turális, szervezeti és eszmei hatókörükön. A radikális baloldal minden 
kétséget kizáróan képesnek bizonyult a politikai fennmaradásához 
és eszmei fejlődéséhez elengedhetetlen élettér újrateremtésére. Ám a 
radikális baloldal nem teremtette újjá sem a saját „utópista térségét”, 
sem a szocialista társadalom eszményét, amelyekről Rosa Luxemburg 
oly mély meggyőződéssel szólt. 

Befellegzett volna a kommunista ideológiának? Természetesen nem 
hozakodunk elő az „ideológia halálát” hangoztató érvekkel, hanem 
a modern radikális erőtér fennmaradását és újjáalakulását valljuk. A 
radikális pártok ugyanis a fentebb vázolt átalakulásuknak és újjáalaku-
lásuknak köszönhetően voltak képesek ismét teret nyerni. Mindaddig, 
amíg a „kommunista centralitás” nem tölt be újra összetartó szerepet – a 
kommunista elnevezés a forradalmi baloldal számára a történelemben 
szinte sosem látott erővel hatott tagjai önmeghatározására és politikai 
jövőképére –, a radikális baloldal múltja és jelene „a jelenlegi és a ko-
rábbi lét” között mind szervezeti, mind ideológiai értelemben óriási a 
távolság. Ilyen szemszögből nézve: a jelenlegi radikális politikai erőtér 
– még abban az esetben is, ha a keretein belül működő jelentős pártok és 
mozgalmak büszkén vállalják kommunista identitásukat – csak részben 
tekinthető „posztkommunista” erőtérnek. Napjaink radikális baloldala 
nem azonos a múlt „vörös erődjeivel”11. A kommunista centralitás 
halálával a történelemben immár új lap nyílik.

 A „kommunista perspektíva” szétesése kavarodást okozott, ám az 
európai integráció még erőteljesebben rázta meg a fennálló viszonyokat. 



30

A nagy „belső” bizonytalansághoz (a kommunista eszme mély válsága) 
mélységes „külső” bizonytalanság (az Európai Unió és a globalizáció) 
társul. A következőkben, végletekig leegyszerűsítve a dolgokat, arra 
teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam, milyen hatást gyakorol a radiká-
lis baloldal világára az Európai Unió, az intézményi „építőművészet” 
egyik legleleményesebb és legkellemetlenebb alkotása.

Az EU és a reformizmus-forradalom közötti szakadék 
újjászületése

Az 1986-1999. közötti időszakban megvalósított reformok eredmé-
nyeként az Európai Unió nehézkes és tekintélyt parancsoló gépezetté 
vált.  Önmagában a létezésével nem csupán soha nem látott mértékben 
hatással van a politikai döntésekre, hanem a „baloldali” (csakúgy, mint 
a „jobboldali”) táboron belül új ellentéteket teremt, miközben újjáéleszti 
a régieket. Erősödött megosztó képessége.

Tény, hogy az „Európa” tényező nem csupán a radikális baloldalon 
belül erősíti fel a belső ellentéteket (lásd később), hanem – és ez mind 
történeti, mind politikai szempontból fontosabb az előbbinél – kiélezi 
a bal baloldalának ellentéteit a szociáldemokráciával. Kétségtelen tény, 
hogy az európai egyesítési folyamattal kapcsolatos kritika az 1950-es 
évek óta a kommunista családhoz tartozó erők jellegzetes megnyilvá-
nulása. Mindazonáltal Európa újjászületése, valamint a szociáldemok-
rácia és a radikális baloldal átalakulása nyomán a versengésnek egy új 
típusú dialektikája jött létre a politikai paletta bal- és középbaloldalán. 
Fokozatosan, de különösen a 90-es évek második felétől, az Európáról 
(és a globalizációról) folyó politikai diskurzus egyre növekvő súllyal 
szerepel a radikális baloldalon, s kovásza ezen erőtér sajátos identitá-
sának az örökös riválissal, a szociáldemokráciával folytatott vitákban.

Tény továbbá az is, hogy az elmúlt évek során az „európai kérdés” a 
radikális baloldalhoz tartozó pártok programjainak rendszeresen részét 
képezte. A korábbiaknál nagyobb súllyal folyamatosan napirenden van, 
noha nyelvezete összességében kevésbé Európa-ellenessé vált. Ilyetén-
képpen és paradox módon a radikális baloldal egy olyan időszakban 
vágott barátságosabb arcot Európának, amikor Európa, megnövekedett 
politikai súlya és liberális felfogása nyomán, a baloldallal szemben 
„barátságtalanabbá” vált. S hogy ez a paradoxon teljessé váljék: a 
radikális baloldal jelenlegi „eurokritikus” fellépése konstruktívabb és 
kevésbé Európa-ellenes, mint korábban, miközben ez a kérdés mint 
identitásépítő tényező a korábbiaknál fontosabb szerepet játszik. E 
történeti értelemben vett paradoxon okainak a feltárása meghaladná 
jelen elemzésünk kereteit. 

Ugyanakkor hangsúlyozni  kívánjuk,  hogy a  baloldal i 
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euroszkepticizmus, mint olyan, új szakaszába lépett. Kevésbé „ke-
mény”, kevésbé „antiimperialista” és kevésbé „antikapitalista”, mint a 
hajdanvolt euroszkepticizmus. Ez egy „reformista” euroszkepticizmus, 
s bizonyosan reformistább természetű, mint a történeti kommunizmus 
által képviselt euroszkepticizmus volt.12

Ez az új euroszkepticizmus ugyanakkor politikai stratégiát hordozó 
tényezőként súlyosabban esik a latba: folyamatosan és hangsúlyozottan 
jelen van a politikai diskurzusban, többet foglalkoztatja az elméket, s 
erőteljes felülvizsgálat tárgya. Röviden szólva, az euroszkepticizmus 
erőteljesebben alakítja és meghatározza a radikális baloldal politikai 
elemzéseit és ideológiáját. Az Unió kritikája immáron részét képezi a 
radikális erőtér modern „raison d’etre”-jének (alapvetően meghatározó 
elemének) s képzeletvilágának. Ez egyre inkább így van: mivel a radiká-
lis baloldal – elveszítve múltbeli referenciapontjait – morális és politikai 
legitimitását inkább a „jelenre”, mint a szocialista mozgalom „hosszú 
meneteléséhez” kapcsolódó kérdésekre építi. A radikális politikai erőtér 
„eurokritikus” magatartása önmagában hozzájárul ahhoz, hogy egy 
új és nagyon korszerű választóvonal teremtődjék a mérsékeltek és a 
radikálisak között, és új életet leheljen a középbalhoz tartozó pártok 
és a forradalmi baloldal hagyományos megosztottságába. Ez a válasz-
tóvonal egyre erősebb, s lassan látható és egyre vonzóbb szakadékká 
szélesedik, hiszen a szociáldemokrácia ott bábáskodott Európa második 
megalapításánál: a szociáldemokrácia Európa-barát reformista szárnya 
és a jobboldali reformista liberalizmus közösen gondolta ki, tárgyalta 
le és építette fel az „új” liberális Európát.

Ezen kívül, kizárólag választási szempontból, a szocialista pártok, 
amelyek egyben kormányzóerők is, egyidejűleg kénytelenek kezelni a 
brüsszeli kormányzás merevségeit és a nemzeti hatóságok tehetetlensé-
geit, az európai intézményrendszer miatt komoly hátrányba kerülnek.13 
Ezzel szemben a radikális baloldal – meglehetősen kialakulatlan euró-
pai érvrendszere ellenére – kiaknázza az európai intézmények liberális 
irányultsága és a nehézkes működése által kiváltott elégedetlenséget. 
Az Unió léte, valamint a neoliberalizmus legalábbis részben magyará-
zatot ad arra, hogy a radikális baloldal a létező szocializmus morális 
összeomlása ellenére, túlélte történelmének leggyászosabb korszakát. 

Mindent egybevéve az új szociáldemokraták és az új radikális balol-
dal közötti versengés útjai és tétjei nem pusztán megismétlik a hajdani 
csatákat, hanem új témák mentén folyó strukturált küzdelmet jeleznek. 
Napjaink Európája fontosabb, mint valaha, de egyúttal fokozottabban 
meg is oszt. Az „európai kérdés” a „követelések változásának”14 je-
lenlegi szakaszában a radikális baloldal programjának és választási 
gépezetének egyik legfajsúlyosabb fegyverét képezi. Ez azonban kétélű 
fegyver.
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Az EU és a radikális politikai terv megrendülése 
A baloldalnak egy része még nem „emésztette meg” az európai 

intézményrendszer létrejöttének összes következményét. E követ-
kezményláncolat két legfontosabb láncszemét „nagy koalíciónak” 
és „reformnak” nevezik. Egy politika elfogadtatása, intézménytől és 
ágazattól függően, egyhangú döntést vagy erős többséget igényel. Ez 
kényszerűen válaszút elé állítja a tagállamokat vagy a nemzeti pártokat: 
vagy nagy koalíciót szerveznek, vagy feladják politikájukat. Európa 
működésének e „konzervatív” természete15 nem valamiféle liberális 
elfajulás következménye, és egykönnyen nem fog megváltozni. Ez az 
eljárás a rendszer multinacionális és több államot átfogó természetéből 
fakad, ami bizonyos korlátok felállítását igényli, hogy meghatározott 
országcsoportok vagy szereplők ne tudjanak egymás fölé kerekedni16. 
A fentiekből kiindulva, naivitás azt feltételezni, hogy a belátható – akár 
voluntarista, akár forradalmi fogantatású – jövőben lehetséges lenne az 
államok közötti együttműködés megszervezését döntően más alapok-
ra helyezni. Mindaddig, amíg a nemzetek léte eleven valóság marad, 
Európa mint plurális állami struktúra a kompromisszumok logikáján 
alapuló politikai entitás marad. Az európai terrénum, per definitionem, 
szövetségek és reformok terrénuma. S mi több, türelmes, kínkeserves 
s nehezen megvalósítható reformoké. Figyelembe véve ezeket a ke-
reteket, vagyis az intézményi rendszer és a politika ilyen mélyreható 
átalakulását, a hagyományos reformizmus, de a radikális szakításra 
építő baloldali stratégia sem maradhat változatlan. 

Történelmileg, a nemzetállami keretek között, a baloldali radi-
kalizmus szakításon alapuló antikapitalista politikai projekt volt. 
Stratégiai értelemben létének az adott értelmet, hogy rendelkezett a 
nemzetállam demokratikus és/vagy forradalmi jellegű ellenőrzéséhez 
szükséges potenciállal. Ilyenformán a radikális történelmi politikai 
projekt megvalósítása, eredeti forradalmi változatában, vagy a későbbi 
demokratikus – a szocializmushoz vezető demokratikus – változatában 
is végeredményben egyszerű feladatnak látszik: a) erős és centralizált 
párt létrehozása (amely képes a koordinátor és az idegközpont sze-
repét ellátni); b) erős paralel szervezetekre (pl. szakszervezetek) való 
támaszkodás; c) támaszkodás a néptömegekre s a tömegek „strukturált 
fellépésére”. (A későbbiekben az utóbbi, például az eurokommunista 
projekt keretében, egy többségi koalícióra, s lehetőség szerint társadalmi 
mozgalmakra való támaszkodást jelentett.) 

Az ilyeténképpen megteremtett forradalmi szereplő nem „egy” 
volt, a leninizmus által túlértékelt forradalmipárt-centralizmus elle-
nére – és ez a túlértékelés nem volt jellemző az „elhajlókra”: sem a 
luxemburgizmusra, sem a trockizmusra. E szereplő – s érdektelen, 
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hogy csupán „egy”, vagy „több szereplőről” van szó – egy központi 
célkitűzés, a forradalmi stratégia létértelmének megvalósítását célozta, 
nevezetesen az állam ellenőrzés alá vonásával megszerezni az ország 
feletti ellenőrzést, meghatározni a politikáját, illetve, ha ellenzékben 
van, befolyást gyakorolni reá.

A „transznacionális” terep ezzel szemben igen eltérő módon struk-
turált. Ugyanis európai civil társadalom (démosz) gyakorlatilag nem 
létezik. Nem létezik döntéshozatali centrumként működő központi 
hatalom sem. Rendkívül nehéz feladat tehát a hajdan volt nemzeti 
pártokéhoz és szakszervezetekéhez hasonló központosítással és vita-
litással rendelkező, nemzeteken átnyúló pártok és szervezetek létreho-
zása. Elég csak az europártok állandósult gyengeségére utalni. Ezen 
kívül, korunk viszonyai között aligha lehet kizárni jelentős páneurópai 
mozgalmaknak – legalábbis a fontosabb európai országokban történő 
egyidejű – megjelenését. Ráadásul nincs semmiféle garancia arra nézve, 
hogy ezek a mozgalmak, ha létrejönnek is, minden országban egyfor-
ma jelentőségre tesznek szert, s az „európai rendszer” szintjén világos 
irányokat, illetve azonos irányokat fognak kijelölni.  Következésképpen 
Európa rendszerszintű problémát vet fel (nem létezik bekeríthető, 
vagy elfoglalható Téli Palota), és fejtörést okoz a baloldalon belül is. 
Nevezetesen hiányzik az a bizonyos szereplő; a nemzeti baloldali erők 
ugyanis nem rendelkeznek sem a tevékenységüket könnyedén össze-
fogó koordinációs stratégiával, sem azonos stratégiai célok mentén és 
egyidejűleg mozgósítható közös társadalmi bázissal.

Napjainkban, az EU keretein belül, a hatalom „erőszakkal” való meg-
ragadása, forradalmi mozgósítás eredményeként, értelmetlen vállalko-
zás lenne. Egyik oka a számos közül az, hogy nem létezik egyközpontú, 
centralizált és erős hatalom. Másfelől egy többszintű kormányzati 
rendszerben egyszerűen nincs lehetőség a döntő „végső harcra”.17 A 
hatalom akár tömegmozgósításra építő (a szocializmus demokrati-
kus úton történő kivívása), akár nélküle, parlamentáris úton történő 
meghódítása hasonlóképpen megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. 
Nevezetesen az európai közhatalmi szervezetek multipoláris és cent-
rifugális természetébe, továbbá az európai baloldali mozgalmaknak a 
nemzeti különbözőség mentén megnyilvánuló belső megosztottságába 
(nem is beszélve a nemzeti parlamenti választások aszinkronitásáról). 

A politikai színpad díszletei drámai módon megváltoztak. Az 
új környezetben nincs racionalitása sem a mindent eldöntő „nagy 
este”, sem a „demokratikus türelem”, sem az állam elleni (manapság 
„mozgalmár” fellépésnek nevezett) „action directe” stratégiájának. 
Az emberi lángelme természetesen nem ismer lehetetlent, de mindez 
esztelenül és rendkívüli módon összetett jelenség. Valamennyi fenti 
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megoldás számára beszűkültek a lehetőségek. A forradalmi változat 
mint stratégiai projekt, elakadt. 

Stratégia nélküli, ártalmatlan baloldal
E kézenfekvő igazság következményei egyszerűen felmérhetetlenek.
1. Az Európai Unió nem esetileg, hanem strukturálisan ássa alá és 

értékeli le a történelmi radikalizmus harci eszközeit. A valóságban a 
forradalmi felfogás és az Európai Unió nem fér össze. Európa számára 
nem létezik forradalmi stratégia. Egy ilyen stratégia megalkotásának 
nem is lenne értelme. Ha egy baloldali áramlat prioritásként kezelné a 
forradalmat – mert úgy ítélné meg, hogy létrejöttek a gyökeres antika-
pitalista szakadás feltételei, s így az akár a közeljövőben lehetségessé 
válik, illetve elképzelhető a kapitalizmus teljes felszámolása –, egyál-
talán nem lát majd okot arra, hogy egy rendkívül merev rendszerben, 
a többszintű kormányzás keretei között, (ahol 27 „biztonsági szelep” is 
működik), 26 partnert érintő összetett játszmába bonyolódjék. Ez teljes-
séggel ésszerűtlen. Ezzel szemben minden olyan áramlatnak, amely úgy 
dönt, hogy az EU keretében kíván tevékenykedni, a „reform” képezi a 
„koherencia-tengelyét”. A radikális baloldalnak az a szegmense, amely 
az európai stratégia mellett tör lándzsát – a radikális beállítottságú pár-
tok többsége ide tartozik –, szükségszerűen a reformstratégia mellett 
kötelezi el magát. 

2. Az európai építmény kikényszeríti a reformok tartalmának fogas 
kérdésével, továbbá a más politikai áramlatokkal kötendő tematikus 
szövetségek nehéz problematikájával való kemény szembenézést. Bár-
miféle európai szintű cselekvés feltételét a komolyan vett koherens és 
átfogó reformok18 képezik. A baloldal hajlamos arra, hogy kritika tár-
gyává tegyen mindent a földkerekségen. J-L.  Mélenchon kifejezésével 
élve, a baloldalnak nem szabad „minden és mindenki ellen lennie”, s 
egyességre kell jutnia, különben egy irány nélküli, teljességgel ártalmat-
lan baloldalról van szó, hiszen nem lenne képes történelmi távlatokat 
nyitni. A kérdés (Európa „mellett”, vagy Európa „ellenében” lenni) 
nem ideológiai természetű, hanem az elemi stratégiai koherenciához 
tartozik.  Az összes nagy választás lehetőségek széles skáláját kínálja, 
de egyben „koherenciakényszereket” vetít előre. A baloldal vagy egy 
európai stratégia mellett kötelezi el magát, s egy ilyen döntésnek levonja 
a politikai konzekvenciáit is, vagy egy EU-ellenes stratégia mellett tör 
lándzsát (kilépés az EU-ból, a nemzeti szuverenitás helyreállítása), és le-
vonja az e döntésből fakadó következtetéseket. Mindkét stratégia rend-
kívül erős koherenciamaggal rendelkezik. Inkoherens (a valóságban 
nem stratégiai természetű) az lenne, ha az „európai” stratégia mellett 
tennénk le a garast, miközben folytatjuk a forradalmi elképzeléseknek 
megfelelő politikai beszédet. A másik opció szerint síkraszállunk a 
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„nemzethez történő visszatérés” mellett, s a világproletariátus, vala-
mint az egyetemesség képviselőjeként lépünk fel. A régi antikapitalista 
ideológiákra nemcsak a berlini fal lerombolása mért csapást.

3. Összegezve: az európai rendszer – összehasonlítva a nemzetállam 
által létrehozott politikai rendszerekkel – eddig soha nem tapasztalt 
módon megnehezíti a baloldalnak mind a forradalmi, mind a reformista 
fogantatású történelmi cselekvési formáit. Ebből az következik, hogy 
a radikális történelmi projektet az új realitások szerint kell meghatá-
rozni, azokhoz kell hozzáilleszteni. Ezen túlmenően, az európai (és a 
globális) kényszerek, továbbá a „szocialista eszmény” válsága miatt 
a reformisták és a forradalmárok közti hagyományos különbségtétel 
sokat veszített hajdani időszerűségéből. Napjainkban a forradalmi és 
a reformista attitűd közötti valódi – nem retorikai – távolság sokkal 
kisebb, mint a múltban.

Európa mint a radikális baloldalt megosztó tényező  
Amikor szembesül a jobbára liberális és intézményi szempontból 

nehézkes rendszerrel – amelyik ráadásul nem kedvez a változtatás-
nak –, valamennyi „radikális” szereplő az alábbi dilemma elé kerül: 
vagy az Európai Uniót destabilizálja, vagy saját radikális identitását 
bomlasztja. Alapvető kérdésről van szó: hogyan váljék valaki radi-
kálissá, anélkül, hogy eurokritikus vagy határozottan Európa-ellenes 
legyen, illetve azzá váljék? Ez az új kérdésfelvetés leginkább a radiká-
lis politikai erőtér megosztottságát és belső konfliktusait fokozza. A 
jelenség kevésbé jellemzi az egyéb pártcsaládokat. Az európai radi-
kális baloldal megosztottsága és sokrétű érzékenysége zavaros képet 
mutat.  Az eurokritikusok, az Európa-ellenes ortodox kommunisták, 
az antikapitalista európai baloldal, a hollandok a maguk „kevesebb 
Európát” követelésükkel, a hagyományosan erőteljesen euroszkeptikus 
skandinávok egyidejű jelenléte jól illusztrálja ezt. 

Az európai radikális baloldal – ha mint kerek egészet tekintjük – lé-
nyegében két attitűd, illetve két stratégiai elképzelés között vergődik. 
Hosszabb távra szóló, reformista projekt alapján az EU keretei között 
tevékenykedni a rövid, illetve középtávra szóló korlátozott célok 
megvalósításáért, vagy egy Európa-ellenes politika mellett dönteni, s 
rálépni a szakításhoz vezető útra (kilépés az euróövezetből, visszatérés 
a nemzeti szuverenitáshoz). Utóbbival vállalva annak kockázatát, hogy 
önmagát egy permanens kisebbség szerepére kárhoztatja, elvágja magát 
a társadalom „modern” rétegeitől, s megfosztja magát attól, hogy ha-
tással legyen a nemzetközi fejleményekre. Ennek a dilemmának nincs 
egyértelműen jó megoldása. Mindkét hozzáállás, illetve választási 
lehetőség mellett jelentős érvek, s nyilvánvaló ellenérvek sorakoztatha-
tók fel. Az eurokritikusok nemigen képesek meggyőzően bizonyítani, 
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hogy rendelkeznek az alapvető reformok keresztülviteléhez szükséges 
erővel. Olyannyira, hogy versenytársaik, amikor nem azonosítják őket 
a „szociál-liberalizmussal”, kétségbe vonják stratégiájuk hatékonysá-
gát. Az Európa-ellenesek nemigen képesek meggyőzően bizonyítani 
az általuk kilátásba helyezett szakítás megvalósíthatóságát (amit hol a 
„szociáldemokrácia egy országban”, hol a „szocializmus egy ország-
ban” való megvalósításának neveznek).

Magától értetődik, hogy az Unió jelenlegi válsága mindkét szerep-
lő számára kiváló stratégiai lehetőséget kínál arra, hogy elmélyítse, 
gazdagítsa és aktualizálja identitásának sajátosságait. Az tény, hogy a 
görög Szinaszpizmoszban az eurózónából való görög kiválás kérdése 
felszította a szenvedélyeket, s hogy a globalizáció felszámolásáról folyó 
jelenlegi francia vita kiváló illusztrációja a fentieknek. Európa, amely-
nek immáron kiemelt helye van a baloldali napirendben, a korábbiaknál 
nehezebbé teszi a radikális „bonyodalom” megoldását, és táptalajt jelent 
az eurokritikusok és az Európa-ellenesek közötti megosztottságnak. Ez 
a megosztottság túlmegy a pártpolitikán és -stratégián, érinti a baloldal 
mentalitását, politikai stílusát és a lelkületét. 

Az Európai Balpárt, a radikális baloldal tömörítő ereje
Az Unió egyrészt fokozza a baloldal megosztottságát és széttörede-

zettségét, másrészt viszont segít újjászervezni azt. David Hanley szerint 
„az európaizálódási folyamat olyan keret, amely erős nyomást gyakorol 
ugyan, de nem mindig ugyanabba az irányba”. Ebből a szempontból az 
Európai Balpárt megszületése és megerősödése a pozitív nyomásnak 
felel meg. A részletes elemzés messze meghaladja ennek a cikknek a 
kereteit. De figyelmünkre érdemes a párt kialakulásának két jellemzője 
is: az egyik, hogy az EU Balpártnak van egy „egységesítő” hatása, a 
másik, hogy európaizálja a „kritikus” baloldalt. 

Az EU Balpárt születése pillanatától kezdve kifejezetten arra töreke-
dett, hogy befogadja a radikális baloldal legkülönbözőbb mozgalmaihoz 
tartozó pártokat. Igaz, hogy az Európai Szocialista Párttal és az EU 
Néppárttal összehasonlítva ez a fiatal párt korlátozottabb képviseleti 
körrel állt fel, hiszen nem képviseli a radikális baloldal egészét. Annak 
ellenére, hogy fontos országos pártok nem a tagjai (így a görög és a 
portugál kommunista pártok, illetve a holland szocialista párt), vagy 
csak megfigyelői státuszban vannak jelen (mint a ciprusi görög AKEL), 
az EU Balpárt azért mind a mai napig sikeresen oldotta meg, hogy balról 
nincs versenytársa (vagyis el tudta kerülni, hogy az EU Parlamentben 
egy Európa-ellenes vagy éppen csak egy „másik” baloldali pártcsoport 
jöjjön létre). Intézményes erejével és a nyitottság stratégiájával nagyon 
eredményesen sikerült korlátoznia az Európai Antikapitalista Baloldal 
(trockista fogantatású szervezet) hatását is.
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Az EU Balpárt valójában viszonylag hamar referenciaponttá vált a 
radikális baloldalon a legtöbb párt és pártvezető részére. Azt is lehet 
mondani, hogy vezető erővé (driving force) vált ezen az oldalon. Ez 
tagadhatatlanul nagy siker, ha figyelembe vesszük, hogy ma a radikális 
baloldal nagyon sok részből tevődik össze amelyet lehetetlen teljesen 
összefogni.19 

Másrészt a nemzeti pártokkal szemben, amelyek kifejezetten óva-
tosak az integráció folyamatával kapcsolatban – és ráadásul gyakran 
lépnek fel megvalósíthatatlan és ellentmondásos javaslatokkal (ame-
lyeket sem egy mai, sem egy jövőbeni több nemzetiségű, akármilyen 
progresszív szervezet sem lesz képes befogadni) – az EU Balpárt fo-
kozatosan beillesztett a radikális baloldal javaslataiba néhány reálisan 
megvalósítható követelést. Az athéni (2005 októberében, közvetlenül a 
francia és holland népszavazáson elért „nem” után) és a párizsi (2010. 
december) kongresszus közötti időszakban befutott út jól mutatja, 
mennyire éretté és gyakorlatiassá vált. A párizsi kongresszuson, ellen-
tétben az athénivel, érzékelhető volt, hogy túl akartak lépni a kritikák 
megfogalmazásán, és az alapvető „politikai alternatívák” keresésére 
helyeztek a hangsúlyt. 

Az EU Balpárt egész rendszere gyenge és bizonytalan lábakon áll, s 
gyengesége alapvetően a radikális baloldal valós helyzetét tükrözi (min-
den, sok alkotórészből álló csoport azt kockáztatja – széles, nemzeteken 
átívelő méretekben még inkább, mint kisebb, nemzeti keretek között –, 
hogy politikailag partszélre kerül). Ennek ellenére vált a párt megha-
tározó szereplővé a radikális baloldalon belül. Amikor egyszerre lép 
fel képviselőként és aktív szereplőként az új közös cél érdekében, akkor 
épp azzal, hogy összefoglalja és kikristályosítja a baloldali álláspontot, 
felrajzolja egy születőben lévő Európa-kritikus politikai csoport körvo-
nalait. Igaz, hogy ez a kritikai álláspont ma még csak körvonalakban 
jelent meg, és a párt maga még messze van attól, hogy képes legyen 
konszolidálni, megerősíteni a már elért eredményeit. 

Még nem tudjuk, hogy ez az erőfeszítés a radikális oldal összeurópai 
szintű megszervezésére egy új, összetartóbb korszak kezdetét jelen-
ti-e a baloldal baloldalának vagy csak egy ideiglenes „lifting” hatása 
lesz-e. De azt tudjuk, hogy jelenleg – és ezzel semmit sem tudunk és 
nem is akarunk a jövőről mondani – az EU Balpárt tagpártjai épp az 
EU Balpártnak köszönhetően erősebbnek, befolyásosabbnak, Európa-
pártibbnak és kevésbé tiltakozóbbnak látszanak, mint amilyenek a 
valóságban. Ebből a szempontból az EU Balpárt egy igazi sikertörténet 
a baloldal európaizálódási folyamatában.

Az idő előrehaladtával kimondhatjuk, hogy azok, akik kitalálták az 
európai balpárt létrehozását, jól mérték fel az európaizálódás dinami-
káját. A választásuk, hogy megragadjanak egy intézményes lehetőséget, 
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és erre támaszkodva felépítsenek egy politikai stratégiát, teljesen iga-
zolódott az EU Balpárt későbbi történetében. Az európai színtér nem, 
vagy legalábbis nem kizárólag hátráltató tényező a baloldal számára: 
olyan struktúra, mely politikai lehetőségek és megmozdulások forrása 
is. Az európaizálódás szervező, strukturáló szerepet játszik, és később 
derül ki, hogy ennek jó vagy rossz eredménye lesz.

Következtetések
Az Európai Unió struktúrájánál, működésének belső természeténél 

fogva – és nem az elitek és a tőke valamiféle összeesküvése miatt – a 
baloldal hosszú történetén végigvonuló valamennyi stratégiai alterna-
tíva kapcsán óriási hatékonysági és gyakorlati koherenciaproblémák 
merülnek fel. Az új közegben nem tűnik hatékonynak sem a hagyo-
mányos lenini stratégia, sem a mozgalmár típusú azonnali cselekvés. 
Meginogtak a radikális forradalmi projekt, csakúgy, mint a klasszikus 
reformista projekt tényleges megvalósításának mechanizmusai. Kö-
vetkezésképpen a reformisták és a forradalmárok megkülönböztetése 
kevésbé célszerű, mint a múltban.20

1. A radikális baloldal Európa-politikájának a centruma foko-
zatosan az 1970-80-as évek eurokomunizmusának egyértelmű 
„eurokonstruktivitása” s a hagyományosan integrációellenes pártok 
Európa-ellenessége között húzódó „közbülső” zóna felé tolódik el. Ha 
hitelt adhatunk a radikális baloldal „írásos” programjában foglaltaknak, 
a radikális baloldal napjainkban összességében pro-európaiabb, mint 
korábban volt. Ugyanakkor, figyelembe véve politikai diskurzusának 
szellemiségét, hangsúlyosan aggályoskodó hangvételét, markáns el-
lenszenvvel viseltetik az Unió iránt. Immár ez az eurokritikus attitűd 
adja meg a radikális erőtér modern létértelmét.

2. Az Unióval szembeni kritikus magatartás a radikális baloldali 
identitás szerves részévé lett, amit úgy kell értelmezni, hogy általa 
állandóan megújuló feszültség gerjed az eurokritikus és az Európa-
ellenes irányzat között. A radikális erőtér alternatív változatok közé 
szorulása azokról a nehezen feloldható súlyos ellentmondásokról 
árulkodik, amelyekkel a modern antikapitalista projektnek meg kell 
birkóznia. A tények arról árulkodnak, hogy ez a történetileg Európa-
ellenes baloldal napjainkban túlságosan oda van láncolva Európához 
ahhoz, hogy alkalmas legyen egy Unió-ellenes (egyesek szerint egy 
globalizációellenes) stratégia megfogalmazására. A baloldal továbbá 
túlságosan gyanakvó Európával szemben ahhoz, hogy meggyőzően 
megfogalmazza a közösségi intézményrendszer átfogó megreformá-
lásának a stratégiáját.  

3. Az Unió konzervatív természetű intézményrendszere által alá-
támasztott, döntően neoliberális irányú fejlődése hitelesíti a radikális 
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baloldal integrációval szembeni mélységes bizalmatlanságát. Minden-
esetre az európai integrációval kapcsolatos együttesen vallott kritikai 
álláspont – különösen az EU-t sújtó mély válság időszakában – minden 
naiv feltételezés ellenére megszűnik kohéziós tényezőként hatni. Inkább 
további adalékot szolgáltat a szociáldemokrata pártoktól balra lévő 
erőtér szétforgácsolódásához. Ilyen körülmények között mind erőtel-
jesebb a kísértés a nemzeti stratégiák felé fordulás iránt. A baloldali 
euroszkepticizmus új életre kap. Minden valószínűség szerint ez az 
irányzat fokozottan tovább fog erősödni.   

4. Ami pedig az eurokritikus (s nem az Európa-ellenes) pártokat illeti, 
a hatékony stratégiának szükségképpen összetettnek kell lennie: a) a 
központi intézmények és a nagy európai „dosszié” vonatkozásában, 
technikai értelemben is alaposan kidolgozott politikák; b) a hagyomá-
nyos erőtér tekintetében kifinomult „nyitási” és szövetségi politika 
alkalmazása; c) kapcsolatok kiépítése a társadalmi mozgalommakkal. 
Az eurokommunisták és a szociáldemokraták európai politikájának 
egyik gyengesége a nem intézményi szintű tevékenység mélységes 
lebecsülése volt, olyan tekintetben, hogy az nem lenne képes felpuhí-
tani a közösségi intézményi szerkezet merevségeit. Az intézmények 
kényszerítő erejű logikájával s az európai gépezet komplexitásával 
szemben nem elégségesek sem a jó programok, sem az európai elitek 
elegáns estélyei.

Egy zárógondolat. A jelenlegi kettős válság, a kapitalizmus, továbbá 
Európa válsága a baloldal egésze, de különösen a radikális baloldal 
számára történelmi lehetőséget kínál fel. Az önszabályozó piacokról 
vallott forgatókönyvek csúfos kudarca – ami immáron két ízben: 
1930-ban és a 2000-es évek derekán katasztrofális következményekkel 
járt – teljességgel elsöpörte a neoliberális eszméket és a harmadikutas 
szociáldemokrata illúziókat. A kettős válság elsöpörte a radikális 
baloldal egy szegmensének az eszméit, amelyek szinte teljes közöm-
bösséggel viseltettek az állam és az új – európai és nemzeti – hatalmi 
konfigurációk iránt. A baloldalnak ez a szegmense, amely rugalmasnak 
és rendszerellenesnek képzelte magát, neoliberál-ellenes hangsúlyai 
ellenére, teljességgel szem előtt tévesztette az új hatalmi konstelláció 
sorsdöntő jelentőségét. 

A radikális oldal újjáépítésének központi elemeit a jelenlegi kettős 
válságra adott válasz hatékonysága fogja meghatározni. Egy magát 
valóban baloldaliként meghatározó modern politikai erő nem létezhet 
anélkül, hogy az állam (nemzeti szinten) és a nemzeteken átívelő köz-
hatalmak (európai szinten) problémáira ne dolgozzon ki javaslatokat. 
Figyelembe véve az adott körülményeket, jelenleg a közhatalmak 
nemzeti és európai szinten való megerősítése jelenti a modernitást, a 
lehető legnagyobb modernitást ezekben a viharos időkben. Ez a stra-
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tégia nem jelenti azt, hogy visszatérünk a nemzeti keretek közé. De a 
globalizáció bizonyos, jól megválasztott területeken való felszámolását 
jelenti, mondjuk például a pénzügyek területén. 

A radikális baloldal pártjai még megosztottságukban is részt vesznek 
egy hosszabb távú újjászerveződési folyamatban, melynek végeredmé-
nye ma még kiszámíthatatlan. Eddigi legnehezebb történelmi időszak-
juk után ez nem más, mint egy konszolidációs, megerősödési folyamat.
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A fukushimai horror 
A gazdasági racionalitásba vetett hit katasztrófákhoz 
vezet

Elmar Altvater1

Klaus Ernst, a Die Linke társelnöke azzal magyarázta pártja gyen-
gébb eredményét a 2011. március 27-ei németországi tartományi válasz-
táson (3.1% Rajna-Pfalzban, 2.8% Baden-Württembergben), szemben 
a zöldek kétszámjegyű növekedésével, hogy a választási kampány a 
fukushimai katasztrófa következtében felforrósodott, és így a szociális 
igazságosság ügye háttérbe szorult. Szavaival élve: „Ha mindent meg-
fertőz a sugárzás, azon a minimálbér sem segít”.

Ez így igaz. Annak ellenére, hogy tovább pusztít a globális gazdasági 
válság, amely egyes államokat a fizetésképtelenség határáig sodort, 
hogy az eurózóna közel áll a széteséshez, kevésbé gyakori beszédté-
mák voltak, mint az Európától 9 000 kilométerre bekövetkezett japán 
nukleáris baleset. Ez maga a tapintható globalizáció. Szupermarketek 
és franchise-láncok, pénzügyi tranzakciók és lakosságvándorlás, szó-
rakoztatóipar és internet, sőt, mobiltelefonok, nem is említve a G-8 és 
G-20 formális és informális csúcstalálkozóit stb. – ezek már nemcsak 
virtuális, hanem valóságos közeledést jeleznek a globális világban. Most 
pedig a Japánban elszennyeződött radioaktív anyagok egy részét szét 
akarják teríteni az egész világon. Egyes tervek szerint konténerekben 
szállítanák ki Japánból mindenfelé. Meg kell-e semmisíteni a konté-
nereket? A globalizáció jelképét és eszközét. Az árukereskedelem és a 
lakossági utazások megkönnyítése után vajon most be kellene vezetni 
az ellenőrzést a radioaktív anyagok kiszűrésére? Hol vannak a globa-
lizáció határai? A válasz: a természetben – ahogyan Friedrich Engels 
látnoki módon magyarázta dorgáló szavaival A természet dialektiká-
jában: „Ne hízelegjünk nagyon magunknak az ember természet felett 
aratott győzelmeivel. A természet minden ilyen győzelemért elégtételt 
fog venni rajtunk… Minden lépésnél emlékeztetni fog bennünket, hogy 
nem uralkodunk a természeten… hanem, húsunkkal, vérünkkel és 
agyunkkal együtt a természethez tartozunk és abban létezünk…” Ha 
a termelő és romboló erők kellően fejlettek – és a nukleáris korszakban 
ez a helyzet – a gazdasági racionalitás nem csupán az irracionalitásba, 
hanem egyenesen katasztrófákba fordul.

A természet és a vele való kapcsolatunk egyre inkább napirendre 
kerül. A politikai pártok mostanáig főleg „gazdasági kompetenciáju-
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kat” próbálták bemutatni; így nyerte meg például az SPD a regionális 
választást Hamburgban 2011 februárjában. Egy-egy ilyen program több-
nyire a parttalan gazdaságpolitikai alkalmazkodás ígéretét jelentette. A 
gazdasági racionalitás lényege a hatalmas tőkéscsoportok és médiájuk 
kiszolgálása. A sikeres és szakszerű gazdaságpolitikát egy-egy ország 
vagy egy-egy régió gazdasági növekedési rátájával mérték és mérik 
ma is. Ez az álláspont nagyon széles körben elfogadottá tudott válni, s 
ebbe részben a Die Linke is belekerült: napjaink gazdasági problémáit 
a növekedés, sőt, még inkább a „növekedés gyorsítása” oldhatja meg. A 
növekedés gyorsításának törvényszerűsége igazából a német konzerva-
tív-liberális koalíció nagy választási ígéretcsomagjához tartozik. Pedig ez 
egy plágium, mint ahogyan a korábbi, a reaktorok biztonságáért felelős 
miniszter, Angela Merkel is plagizált. Hogy kit? A brazíliai Lula balol-
dali kormányát, amely 2007 óta nagy gazdasági sikerrel a gyakorlatba 
is átülteti és megvalósítja „a növekedés gyorsításának programját”, ám 
ezzel súlyos és szerencsétlen környezeti következményeket idéz elő.

Közben a zöldek „zöld” és fenntartható növekedést ígérnek egy 
„Zöld New Deal” mentén, bármit értsenek is rajta. A Die Linke – bár 
nem egyöntetűen – kitart a növekedés szükségessége mellett, de azzal 
a feltétellel, hogy az kiegyensúlyozott legyen és őrizze meg az erőfor-
rásokat. A növekedés elvét ma még szemlátomást egyfajta ideológiai 
és politikai kapocsként értékeljük, mely a társadalmi stabilitáshoz köt 
minket. Pedig – mint azt Günther Anders2 már az 1950-es években 
megírta – „a társadalom szüntelenül dolgozik saját bukásának megter-
melésén”, és azt gondolja, hogy továbbmehet ezen az úton úgy, hogy 
egyre több forrást és energiát használ fel, vagyis tovább növekszik – 
egészen a keserű végzetig.

Lehetséges lenne ez egyáltalán?
Hát nagyon nem valószínű, s ezt Az ész álma szörnyeket teremt 

sorozatban, a Caprichos-ban Francisco Goya már kétszáz évvel ez-
előtt megrajzolta. Történt valami, amit a mainstream közgazdaságtan 
egyetlen írásában sem terveztek meg előre. Az Egyesült Államok 
subprime hiteleit és a Lehman Brothers bank csődjét követően össze-
omlott a világ pénzügyi rendszere. Gúnyos mosolyok és hitetlenkedés 
lett a sorsa a pénzpiacok addig hatékony, neoliberális elméleteinek. 
Ezt a reálgazdaságban csődök sora, majd az államadósságok szár-
nyalása követte, s ez megremegtette az eurózónát. Azt remélték, 
hogy őrületesen nagy állami pénzösszegek bepumpálásával képesek 
lesznek megoldani a gazdasági válságot, s az államkincstárt vonták 
be mindenütt a bankok megmentése érdekében. Pedig ez súlyos 
félreértés, amelyért különösen azok fognak drágán megfizetni, akik 
nem elég mozgékonyak ahhoz, hogy „optimalizálják” adófizetésüket 
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és nem képesek tőkemenekítéssel, kisíbolással megszabadulni a nem-
zeti adóhivatalokkal szemben fennálló befizetési kötelezettségüktől. 
Ám az adócsalás, a svindlizés, vagy a gazdasági és társadalmi igaz-
ságtalanság miatti felháborodás hangját elnyomják a megkondult 
ökológiai vészharangok. 

Annyira hozzászoktunk a vörös riadójelzésekhez, hogy könnyen 
„elaltatjuk az eszünket”. A klímaváltozás tudata mint a szinte elke-
rülhetetlen végzet ágyazódott be a mindennapi életünkbe. Közismert, 
hogy a fosszilis energiahordozók égéstermékei 120 évig is az atmosz-
férában maradnak és felmelegítik azt. A természet törvényei felelő-
sek ezért. Az a fosszilis forrás, amelyet egyszer már felhasználtunk, 
többé nem áll rendelkezésünkre. Mint energiahordozók eltűnnek, 
de az égési folyamatokban a hasznos szénhidrogének szennyező 
széndioxiddá alakulnak át. A természetben semmi sem vész el – ezt 
mondják ki a termodinamika fő tételei –, de a széndioxid-koncent-
ráció növekedése az atmoszférában megfordíthatatlan folyamat, 
ami klimatikus katasztrófát okoz annak másodlagos és harmadlagos 
következményeivel. A klimatológusok ilyenekkel nyugtalanítanak 
bennünket: árvizek és száraz periódusok megjelenése olyan helyeken 
és időben, ahol és amikor nem feltételezzük, a jéghegyek megolva-
dása és a sarki jégsapkák eltűnése, „szokatlan időjárási események”. 
Lehetséges, hogy 2010-ben a hőség Oroszországban – a biztosítók 
éves kárjelentése szerint – 55 000 emberi életet követelt.  

Ezen a ponton elkezdhetjük használni a klímakatasztrófához a 
költségsokszorozódási táblázatot, majd gazdasági racionalitással 
dönthetünk arról, hogy szabad folyást kell-e engedni a klímaválto-
zásnak és a vele járó károknak, vagy elővigyázatossági intézkedéseket 
kell hoznunk megelőzésük érdekében.

Az elővigyázatossági elv egyenesen következik Hans Jonasnak3 A 
felelősség parancsa (Das Prinzip Verantwortung) című könyvében 
kifejtettekből. Tevékenységünk tér/idő hatása – amely egyébként 
egyre erősebb a gazdasági növekedés hatására – és a tevékenységünk 
következményeiről való tudásunk között fordított arányosság van. 
Ez azt a paradox helyzetet jelenti, hogy miközben a gazdaság és a 
tudásunk is a mértani sorozat szabályai szerint nő, egyre kevésbé 
vagyunk képesek előre látni, hogy hol, milyen nem szándékos mel-
lékhatásokat vált ki. 

Jürgen Habermas4 ezt „új komplexitásnak” nevezi. Az elővigyáza-
tossági elv a politikában a felelősség filozófiai alapelvéből ered, de az 
elővigyázatossági elv vita tárgya. Senki sem találja ésszerűtlennek, a 
belőle származó következményeket mégis erősen vitatják. A közvé-
lekedés szerint amíg a világ minden gondját képesek leszünk meg-
oldani a gazdasági növekedés és a versenyképesség felturbózásával, 
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addig nem leszünk képesek az elővigyázatosság elvét figyelembe 
venni. Azoknak, akik azt akarják, hogy az elővigyázatossági elv 
politikai szerepe növekedjék, szembe kell szállniuk azokkal, akik a 
gazdasági tudományosság nevében mondják meg, hogy mi a racio-
nális és a szerintük egyetlen járható út, és azokkal a lobbista csopor-
tokkal, akiknek a rövid távon realizálható nyereség fontosabb, mint 
a hosszú távon megvalósítható biztonság. A gazdasági racionalitásra 
hivatkozó döntések mindig tagadják, hogy egy katasztrófa is éppen a 
racionalitásnak az egyik lehetséges következménye. Így a racionális 
mintán alapuló cselekedet átfordul társadalmi irracionalitásba, mivel 
gondolkodásunk látóhatárán és cselekedeteink felmérésekor éppen 
a lehetséges katasztrófa képe nem jelenik meg.     

Ez nemcsak a fosszilis üzemanyaglánc végén mutatkozik meg, 
az üvegházhatású gázok kibocsátásával, hanem már a kezdetnél, a 
fosszilis energiahordozók kitermelésekor, egy szigorúan racionális 
művelet irracionális hatásában is. A katasztrófát már azon a ponton 
sem lehet kizárni. A Deepwater Horizon platform több mint egy 
évvel ezelőtti felrobbanásakor a mexikói-öbölbeli olajkiáramlás rá-
ébresztett bennünket arra az óriási kockázatra, amely az úgynevezett 
„nem-hagyományos” mélytengeri olaj felhozatalával jár, miután a 
„hagyományos” olajforrások kimerülnek. A fosszilis korszak, amely 
a szénnel és az ipari forradalommal kezdődött a XVIII. század vé-
gén, immár kifogyasztotta forrásait. Ez egy forradalom, akár annak 
tekintjük, akár nem. Az energia és annak felhasználási és átalakító 
rendszerei, amelyek a modernizációs, majd a posztmodernizációs 
korszakba vezettek, hanyatlóban vannak vagy idejüket múlták. A 
fosszilis fordista és posztfordista kultúra leáldozóban van. Harc 
nélkül azonban nem fog véget érni. Gyilkos háborúk törnek ki a for-
rások maradékaiért és azért, hogy hatást gyakoroljanak ezek piacára 
és árképzésére, ahogyan az Irakban, Líbiában, a Niger-deltában és 
Szudánban történt és történik.    

Hosszú ideje terjed az a hit, hogy a nukleáris korszak a szén, az 
olaj és a gáz alternatívája. Hirosima és Nagaszaki rémsége 1945 au-
gusztusában mélyen belevéste az emberiség emlékezetébe a nukleáris 
energia rettenetes tomboló erejének képét. Egyúttal azonban azt az 
illúziót is táplálta, hogy a rettenetes második világháború után ezt a 
hatalmas energiát mint a „béke atomját” lehet használni a világon. A 
II. világháború utáni első, 1958-as brüsszeli világkiállítás szimbóluma 
a 102 méter magas Atomium volt, egy 165 billiószorosára felnagyított 
vaskristály utánzata. Lifttel lehetett közlekedni az atomok között, 
ami a megszelídített és az ember számára hasznossá tett természetet 
szimbolizálta. Ezt az „atomi optimizmust” bírálta Németországban 
a Das Atomzeitalter (A nukleáris korszak) című magazin. Ott már az 
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1960-as évek óta sokkal szkeptikusabban viszonyultak a nukleáris 
reaktorok növekvő számához és a nukleáris hulladék elhelyezésének 
egyre súlyosabb problémájához. 

A biztonságos elhelyezés része az elővigyázatosság elvének, 
amelyet 1992-ben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és 
Fejlesztési Konferenciája fogadott el Rio de Janeiróban, és bekerült 
az EU környezetvédelmi törvényeibe is. Csak ezen a módon lehet 
bezárni a nukleáris kört az uránium bányászatától kezdve a kiégett 
üzemanyagrudak végső tárolásáig. Az uránércet a földkéregből 
bányásszák ki, és utána úgy dúsítják, hogy azt – ellenőrzött módon 
– hőenergiává lehessen átalakítani. Ezt azután erőművek turbinái-
nak meghajtására használják, és így közvetve elektromos energiát 
termelnek.   

Ebből is látszik, hogy a termodinamika első fő tételének alapján 
semmi sem vész el. Megmaradnak a kiégett uránrudak, amelyeket 
biztonságosan kell tárolni, és ez több tízezer évet vesz igénybe. A 
tárolás a természetes eróziónak és az emberrel történő érintkezésnek 
a kizárását jelenti. Ám azt, hogy ez még 30 évre sem lehetséges, nem 
beszélve a több mint 10 000 évről, éppen a fukushimai katasztrófa 
mutatta meg. Ha a nukleáris ciklus körbeér, bekövetkezik a robbanás, 
ami nukleáris hulladékesőt okoz. A ciklus zárt a katasztrófa során is, 
éppen ez teszi a nukleáris technológiát ilyen veszélyessé.    

Fukushima. Egy hatalmas baleset szép neve az emberiség törté-
netében és egy borzalmas és radioaktivitással szennyezett környék, 
amely – eltérően Szerelmem, Hirosima című filmtől – egy csöppet 
sem alkalmas helyszíne egy szerelmi történetnek. Hogy képes lesz-e 
Fukushima „horrorja” felnyitni az emberek szemét, az még titok. 
Csernobil után ez mindenesetre nem történt meg. És Fukushima 
után? Obama amerikai elnök dacosan, energiapolitikai érvek kísére-
tében jelentette be további nukleáris reaktorok építését. Törökország 
új atomerőművet tervez földrengésveszélyes területeken. Dél-Korea 
nem lát okot arra, hogy leállítsa 14 tervezett nukleáris erőművének 
felépítését, és tartózkodjék attól, hogy 2004-es 18.4 gigawattos kapa-
citását 35.9 gigawattra duplázza. Az atomerőművek az autók után 
a félvezetőkhöz és a hajókhoz adnak energiát, amelyek a dél-koreai 
exportoffenzíva következő árui. A nukleáris erőmű kereskedelmi 
áru – vannak beszerzési szerződések, hitelek és a fenntartás három 
vagy négy évtizedig –, miközben a termelés következményeinek és a 
„nukleáris erőmű” áruként való használatának elviseléséért hátralevő 
történelmében az emberi társadalomnak kell felelősséget vállalnia. Ez 
több mint tízezer év (a plutónium-239 felezési ideje 24 110 év), ami 
nagyon hosszú időszak, kétszerese a korai mezopotámiai történelmi 
korszak kezdete óta eltelt időnek.        
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Tudják-e vajon azok, akik kiállnak a nukleáris 
technológia mellett, hogy mit tesznek?

Németországban a japán katasztrófa után a Merkel-kormány ismétel-
ten megkérdőjelezte az atomenergia használatát, azt követően, hogy egy 
évvel korábban visszavonta a vörös-zöld elődje által hozott törvényt, s 
így a német nukleáris reaktorok működési idejének meghosszabbítása 
mellett döntött. A legrégebbi erőműveket bezárták három hónapra, 
hogy egy ideiglenes moratórium során biztonsági szempontból meg-
vizsgálják őket. A vizsgálatot egy etikai bizottság felállítása kísérte. Az 
EU-nak mind a 143 atomerőművét stressz-tesztnek vetik alá. Hogy mit 
gondol a kormány erről a döntésről, azt Brüderle gazdasági miniszter 
fecsegte ki a BDI-nek, a német gyáriparosok szövetségének az ülésén. 
Átirata „magyarázataiban jelezte, hogy az elkövetkező választások 
politikai nyomása miatt a döntések nem mindig ésszerűek”. A ho-
munculus oeconomicus modelljének megfelelően Brüderle olyanfajta 
racionalitással rendelkezik, amely nem teszi lehetővé számára, hogy 
a következő 24 000 évre gondoljon, mert csak a közvetlen előtte álló 
probléma lebeg a szeme előtt. Pitiáner alak, aki eléggé magabiztosan 
hisz abban, hogy az általa kieszelt energiapolitika, amely általánosság-
ban a gazdasági kompetenciához alkalmazkodik, megfelel a jövőnek: 
kompetens energiapolitika az, amely az energiatermelő nagyvállalatok 
rövid távú profitérdekeit szolgálja. 

Eltérően a különböző országok Brüderléinek reményeitől és ígéretei-
től, a nukleáris energia nem alternatívája a fosszilis energiaforrásoknak, 
a szénnek, az olajnak vagy a gáznak. Ez a legfontosabb lecke, amelyet 
Csernobil és Harrisburg elfelejtett, vagy erővel eltitkolt tanulságaiból 
meg kell tanulnunk. A nemzetközi nukleáris lobbi elutasítja ennek tudo-
másul vételét, és folytatja azt a politikát, amely Hermann Scheernek5 a 
röviddel a 2010 októberében bekövetkezett halála előtt nyilvánossá vált 
érvén alapul, amelyet úgy említ, mint az „energetikai imperatívuszra” 
való hivatkozást. „Minden olyan országban, amely atomfegyverrel ren-
delkezik, ’kettős szerepe’ van a nukleáris technológiának. A nukleáris 
fegyverkezés nukleáris-technológiai potenciál nélkül elképzelhetetlen… 
Az atomenergia felhasználásának leállítása azt jelentené, hogy meg-
valósítjuk a nukleáris leszerelést.” Az atomerőművek nemcsak azért 
félelmetesek, mert időzített bombák, hanem azért, mert a technikai 
know-how-t és az atombomba előállítására való képességet dokumen-
tálják. Ugyan mi más okból kellene megakadályozni Iránt abban, hogy 
nukleáris erőművet építsen? 

Az elmúlt évtizedek uralkodó energetikai modelljét, melynek közép-
pontjában a szén, az olaj, a gáz és az atomenergia állt, el kellene hagyni, 
amilyen gyorsan csak lehet. Rövid idő alatt persze nehéz kiutat találni. 
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A megújuló energiák természetesen alternatívát jelenthetnek. De csak 
akkor realisztikusak, ha nemcsak az energiát helyettesítjük mással, 
hanem az energia-átalakító rendszereket is, az egész létezési móddal 
és a hozzájuk kapcsolódó termeléssel együtt, vagyis ha a társadalom 
és az ember természethez való viszonyát is átalakítjuk. A napenergia 
és a szolidaritáson alapuló gazdaság a XXI. századi szocializmus sa-
rokkövévé válhat.      

Fordította: Hrabák András

1  Elmar Altvater (1938-) a mai globalizáció- és kapitalizmuskritika egyik ismert képvi-
selője, az Attac és a Szociális Világfórum támogatója. A kapitalizmus és a technológiai 
fejlődés környezetet romboló hatását vizsgálja.  

2  Günther Anders (1902-1999.) német filozófus, Hanna Arendt férje, a technikai moder-
nitás, így a filmipar és a médiák szerepének kritikusa. A nukleáris ipar fejlesztését is 
erősen ellenezte.

3  Hans Jonas (1903-1993.) német születésű amerikai filozófus, fő műveiben a technológia 
etikai problémáival foglalkozott.

4  Jürgen Habermas (1929-), német szociológus-filozófus, a frankfurti iskola egyik ismert 
alakja, a jelenkori kapitalizmus gazdasági-társadalmi viszonyainak egymásra hatását 
vizsgálja. 

5  Hermann Scheer (1944-2010.), SPD-képviselő, a párt balszárnyához tartozott, kiállt a 
napenergia felhasználása mellett, elítélte a Jugoszlávia elleni NATO-agressziót.   



48

Rohanunk az új világba
Kemény László1

Az utóbbi évtizedekben a politikát oly mértékben gyűrte maga alá a 
monetáris gondolkodás, a „csak a pénz csinál pénzt” szemlélet, hogy a 
társadalmi folyamatoknak szinte minden más tényezője, összefüggése 
háttérbe szorult. Az egymást követő és egyre rombolóbb, a XXI. század 
első évtizedében már világméretű gazdasági krízissé terebélyesedő 
pénzügyi válságok sem józanították ki pénzimádó mámorukból a 
világhatalmak vezetőit. A globálisan integrálódott országok mind-
egyike furcsa „mókuskerékbe” került: semmi másra nem gondolva, 
megszállottan fut a pénz(e) után. Újabb ezermilliárdok jelennek meg 
a bankok számláin, hogy azután elnyelje azokat a bankárok feneketlen 
extraprofitéhsége, a hivatalok és hivatalnokok fékezhetetlen korrup-
ciója, a mesterségesen gerjesztett, vég nélküli fogyasztásra hangolt 
gazdaságpiaci lutrija.

Nem kisebbítve a pénzügyi-gazdálkodási, makro- és mikroökonómiai 
megközelítés fontosságát az állam- és társadalomszervezésben, a regio-
nális és globális folyamatok összehangolásában, ki kell mondani, hogy 
csak ezekre összpontosítva, kiszámíthatatlan következményekkel járó 
csőd felé rohan a világ.

Amióta a szögesen ellentétes világnézetű blokkok hidegháborús 
szembenállása a rendszerváltással befejeződött, és a „poszthideghá-
borús” viszonyok között a kapitalizmus gazdasági rendszere egyed-
uralkodóvá vált, mintha kiiktatódott volna a rendszerszemlélet a 
döntésekért felelős agyakból. A pénz vezérel, és csupán az azonnali 
és hatványozottan növekvő haszonért válnak érdekessé tudományos 
felfedezések, műszaki-technikai innovációk, a mind kiterjedtebb meg-
ismerésből származó emberi kreativitás eredményei és maga az ember, 
aki munkájával mindezeket létrehozza.

Rohanunk tehát az új világ felé, de a belépőt oda nem a pénz imádata 
határozza meg. Igazából fel sem fogtuk, hogy – a mobiltelefonokkal, 
az internettel, a hírközlés, a távirányítás és kapcsolattartás, a számí-
tástechnika, a nanotechnológia, a televíziózás, az űrkutatás stb. egyéb 
újdonságaival – a civilizációnak valóban új korszakába léptünk. Pedig 
ez az új kor nem csupán korábban nem ismert eszközökkel könnyíti 
meg az életünket, hanem gyökeresen átformálja viszonyaink egész 
rendszerét. Sokan azzal nyugtatják meg magukat és a kapitalista 
társadalmi berendezkedés örökkévalóságában hívőket, hogy a pénz-
ügyi-gazdasági világválság nem a rendszer végjátéka. Arra azonban 
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nemigen gondolnak, hogy az igazi „veszély” más irányokból érkezik. A 
termelőrendszernek, a munka világának valóban forradalmi átalakulása 
lehet a rendszerdöntő tényező. Mélyebb vizsgálatokra, szélesebb körű 
világszemléletre, bátrabb társadalmi mozgásokra van szükség ahhoz, 
hogy az egyes ember és az emberiség pozitív élményként élhesse meg 
az új világot.

Az ipariból a tudományos-technikai forradalomba
Miről is van szó? A második világháborút követően kezdődő és nap-

jainkban erőteljesen kibontakozó tudományos-technikai forradalomban 
egyre dinamikusabban rendeződnek át az újratermelési folyamat ter-
mészeti és társadalmi elemei, valamint a közöttük alakuló viszonyok. 
Ez a termelési forradalom olyan mélységű és kiterjedtségű változásokat 
hoz az emberiség számára, mint amilyeneket a maguk korában a neolit, 
illetve az ipari forradalom hozott. A legfejlettebb országok valamikor 
az 1980-as évek elején átléptek egy küszöböt: azóta beszélhetünk arról, 
hogy elkezdődött a tudományos-technikai forradalom termelési rend-
szerbe állítása. Ez elsősorban a természeti jelenségek tudatos működ-
tetésének, az automatizálásnak, a kibernetikának, az informatikának 
a hasznosítását jelenti a termelésben. A lényege az, hogy az ember 
munkatevékenységének irányítási elemei is átkerülnek a különböző 
jellegű technikai berendezésekhez. Olyan technika, olyan termelési 
rendszerek jönnek létre, amelyek következményeként az embernek 
nem kell részt vennie, illetve nem is lehet jelen a termelés közvetlen 
folyamatában, amelyek nagyságrendileg többszörösen megemelik a 
korábbi termelékenységet; ebből következően átalakul mind a termelés 
egésze, mind az ember egész környezete. A természeti és a társadalmi 
környezet egyaránt.

Az egyes ember számára pedig az a legfontosabb, hogy megválto-
zik az életritmusa. Az ipari forradalom létrehozta a gépeket. A gépek 
kiszolgálásának szüksége és a nagyipar tömegtermelése „behajtotta” 
az embereket a hatalmas tömegeket foglalkoztató gyárakba, üzemek-
be, hivatalokba stb. Kialakult egy életritmus: a futószalagok igényelte 
szétdarabolt szakmaiság, a munkahelyhez kötöttség a sok harc árán 
elfogadott „három 8-as” stb. alapján. Az informatikai forradalom kö-
vetkezményeivel, az automatizálás, a kibernetika, a robottechnika ter-
melési rendszerbe állításával mindez megváltozik. Amilyen mértékben 
teremtettek munkahelyeket a gépesített nagy termelőegységek, utána 
olyan hatalmas mennyiségben meg is szűnnek ezek a munkahelyek, az 
embereket pedig  – ha nem vigyázunk – „kihajtják”a semmibe.
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Az emberi munkafunkciók technikában való 
tárgyiasulásának civilizációs folyamata

Az ember munkafunkciói2 Technika (tárgyiasult funkciók)

1. A munkatárgy közvetlen 
megmunkálásának funkciója Kézi eszközök

2. Eszközfunkciók (az eszközök 
irányítása, mozgató funkció) Gépek

3. Gépi irányítási funkciók
a) a gépek irányításának funkciói
b) a technológiai folyamatok 
irányításának funkciói
c) a teljes termelés irányításának 
funkciói

Automaták, robotok
a gépi irányítás technikája
a technológiai folyamat 
irányításának technikája
a teljes termelés irányításának 
technikája

A civilizációs fejlődésnek ez a nagy léptékű történelmi folyamata azt 
mutatja, hogy – bár természetesen az ember használ még kézi mun-
kaeszközöket, és többségében a termelés még gépek igénybevételével 
zajlik – az emberi munkafunkciók technikával való helyettesítésének 
már jellemző fő sajátossága és fejlődési iránya, hogy a gépeket irányító 
funkciót átadja az erre létrehozott eszközöknek (a távirányítású auto-
matizált rendszereknek, a robotoknak). A munkás tevékenységének 
szervezeti-technikai tartalmában bekövetkező változások minden, 
az előzőtől minőségileg különböző fokozata az ember közvetlen ter-
melésből való kiszabadulásának fokozatát is jelenti. Miként alakul ez 
a folyamat, és mi ebben az ember szerepe? A válaszok adhatják meg 
a kulcsot ahhoz, hogy ne a „semmibe” hulljanak az emberek a gépi 
nagyipar átalakulásával.

Az ember felszabadulása a technikai alávetettség alól
A kiindulópont – a folyamat lényege megértésének alfája és óme-

gája –, hogy feltárjuk az emberi tevékenység funkcióinak jellegét, 
viszonyát önmagához, a természethez, a másik emberhez. A mun-
kafunkciók evolúciójával, vagyis a természeti anyagnak az emberi 
tevékenység, az emberi gondolkodás és akarat eszközévé válásával 
összefüggően, az ember helye és szerepe megváltozik a termelés fo-
lyamatában. A technikai forradalomnak mint társadalmi jelenségnek 
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a vizsgálatához ez a legfőbb módszertani feltétel. A tudomány, a 
technika és a technológia ezen változások megjelenési módja, kife-
jeződésre juttatása, ezen változások funkciója, illetve eszköze. Abból 
kell kiindulni, hogy a természet nem épít gépeket, gőzmozdonyokat, 
elektromos telegráfot, számítógépet, automatizált rendszereket stb. 
Mindezek az emberi munka termékei, az emberi akarat eszközeivé 
alakított természeti anyag, vagyis az emberi tevékenységnek nem 
argumentuma, hanem funkciója, ennek a tevékenységnek a terméke, 
az ember-természet viszony megváltozásának kifejeződése, a társa-
dalmi termelőerők egésze fejlődésének eredménye. Természetesen 
minden dolgozó, munkás vagy a munkások csoportjai és a termelési 
folyamatban létrejövő kapcsolataik függnek a technika, a technoló-
gia változásaitól. Az embernek azonban az ettől a technikától való 
függése nem más, mint az egyéni, vagyis az emberek közötti viszony 
jelentkezési módja, a társadalom termelőerőinek fejlődési viszonya, 
a társadalmi egyén fejlődésének különböző oldala.

A technika az ember munkafunkcióinak tárgyiasulása. A technikai 
haladás lépcsőfokai pedig a munkafunkciók tárgyiasulásának lépcső-
fokai, vagyis a munkafunkciók átadása a gépben, a gépi rendszerben, 
a technológiában stb. elsajátított, birtokba vett természeti folyamat-
nak. Az ember munkafunkcióinak átadása a technikai eszközöknek 
– miután kifejezi az ember hatalmának növekedését a természet felett 
– a magántulajdonra épülő társadalmi rendszerekben ugyanakkor 
szükségszerűen együtt járt – és ma is együtt jár – az egyik embernek 
a másik felett gyakorolt hatalmának megnövekedésével, vagyis a 
kizsákmányolás erősödésével. A társadalom termelőerői, a természet 
és a tudomány erői – csakúgy, mint a társadalmi kombináció és a 
társadalmi érintkezés erői –, mivel a tőke tulajdonai idegen erőként 
állnak szemben a munkavállalókkal. Ennek eredményeként a tőke 
hatalma a „technika hatalmának” képében, a munkás alávetettsége a 
tőkével szemben pedig az embernek a technikai eszközzel szembeni 
reális alávetettsége képében jelenik meg. A jobb megértéshez érdemes 
bemutatni az emberi munkafunkciók technikai tárgyiasulásának 
civilizációs folyamatát ábrázoló összegzés másik oldalát, azt a tör-
ténelmi folyamatot is, amely az egyik embernek a másik emberhez 
való viszonyában bekövetkező lényegi változást szemlélteti.
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Az egyik ember viszonya a másik emberhez 
(társadalmi és termelési viszony)
Helye a termelésben Társadalmi viszonya

1. Maga valósítja meg a termelés 
teljes folyamatát.

Alattvalói, az egyik ember 
tulajdonosa/tulajdona a másik 
embernek.

2. Az ember tömeges résztvevője a 
termelésnek a gépek mellett, ahol a 
technika diktálja a munkaműveletek 
ütemét, jellegét.

Az ember formálisan (a közvetlen 
alávetettség alól) felszabadulva, 
reálisan, technikailag (a 
termelőeszközök tulajdonlásán 
keresztül) alávetettje marad a másik 
embernek.

3. Az ember közvetlenül nem vesz 
részt a termelési folyamatban, a 
technikát oly módon konstruálja, 
hogy az automatikusan képes 
legyen a folyamatosan megújuló 
szükségletek kielégítését garantáló 
termelésre.

Esély a formális és a reális 
(technikai) alávetettség alóli 
felszabadulásra, az emberek 
egyenrangúságára és minden rendű 
egyenlőségére.

Az ipari forradalomból eredő gépi, nagyipari gazdasági viszonyok 
és a tudományos-technikai forradalomnak a kapitalizmusban zajló 
kibontakozása közepette a társadalmi termelőerők fejlődéséért szük-
ségszerűen nagy árat kell fizetni, hiszen az emberi személyiség deg-
radálódásával, elértéktelenedésével, a munkásnak „részmunkássá”, 
„a gép részévé”, „szakbarbárrá” válásával jár együtt. A technika ily 
módon az ember leigázásának eszközévé válik, amikor is a részmun-
kafunkció, a foglalkozási meghatározottság egyúttal társadalmi, szo-
ciális meghatározottsággá, vagyis a munkás társadalmi leigázásának, 
társadalmi egyénként való fejlődése korlátozásának eszközévé válik. 
A tőke tendenciája, hogy azonosítja a munkást annak termelői-tech-
nológiai funkciójával, vagyis a társadalmi, munkaszervezési, technikai 
kategóriával. Így lesz a „munkásból” „szállító”, „átrakó”, „csévéző”, 
„fonó”, „szövő” stb.

A munkások szakmai struktúrája a kapitalizmusban a társadalmi le-
igázottság kifejeződése, hiszen a szakma a munkásnak nemcsak a tech-
nikához, a termelő funkcióhoz való viszonyát fejezi ki, hanem viszonyát 
a termelőtevékenységek összességéhez, a társadalmi termelőerőkhöz, 
a tevékenységek társadalmi kombinációjához, a tudományhoz stb., 
vagyis az egyik embernek a másikhoz és saját magához való viszonyát 
is kifejezésre juttatja. A termelő funkciók széttagoltságának és a hosszú 
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távú, sőt életfogytiglan tartó specializáltság szükségességének körül-
ményei közepette a munkás viszonya ezekhez a funkciókhoz szociális 
viszonyt is hordoz magában. Ezért a szakma szociális minőségét a 
társadalmi munkamegosztás jellege határozza meg.

A gépi nagyiparra épülő termelés rendszerében meghatározó a 
termelőeszközök magántulajdona és az ezen eszközök használatával 
a tulajdonosnál munkát vállalók teljesítménye. Ez a kapcsolat kettős 
alávetettséget tartalmaz. Egyrészt a munkavállaló ki van szolgáltatva 
a termelőeszköz tulajdonosának, mivel tőle függ, megveszi-e a mun-
káját, s ha igen, milyen módon. Ez tehát szociális tartalmú alávetettség. 
Másrészt a munkavállaló tevékenységét – teljesítményét, munka- és 
életkörülményeit, díjazását stb. – jelentősen meghatározza az a tech-
nika, technológia, üzemi szervezet stb., amelynek használatával a 
munkavégzés megvalósul. Ennek az alávetettségnek technikai tartalma 
van. A tudományos-technikai forradalom olyan új termelési rendszert 
hoz létre, amelyben egyrészt lehetetlenné, másrészt feleslegessé válik 
az ember közvetlen jelenléte. Például miként lehetne jelen az ember 
egy atomenergetikai rendszerben? Azt pedig, hogy az ilyen rendszer 
működési zavarai milyen következményekkel járnak az emberekre 
nézvést, Csernobil óta mindannyian megtapasztaltuk. Azt is könnyű 
belátni, hogy a robotok pontosabbak, megbízhatóbbak, vagyis felesle-
gessé teszik a monoton, rutinmunka elvégzésében az embert, miként 
például az automatizált, zárt gyártási technológiában és a távvezérelt 
átviteli rendszerekben stb. is.

Megváltozik tehát a munkavégzés tartalma, jellege, szervezete, meg-
szűnnek a korábbi szakmák, szakképzettségek. Folyamatosan és egyre 
meghatározóbban kikerül az ember a technikával szembeni alávetettség 
alól. Ugyanakkor a magántulajdonra épülő piacgazdaságban az egyén 
magára hagyottá válik munkaerejének hasznosíthatóságát illetően. 
Ilyen értelemben szociális kiszolgáltatottsága nem szűnik meg, sőt, a 
foglalkoztatási piacon állami beavatkozás nélkül végzetes lehet. Ez a 
körülmény hozza létre a munkahelyet elveszítők egyre népesebb tábo-
rát, s közöttük az úgynevezett strukturális munkanélkülieket. Mélyebb 
elemzés nélkül is szemmel látható, hogy mindkét alávetettségtől meg 
kell szabadulnia az embereknek ahhoz, hogy a munkahely-nélküliség 
ne okozzon szociális kilátástalanságot.

A jelenlegi bonyolult átmeneti folyamatban a „manufaktúrás” múlt, 
a „gépi-nagyipari” jelen és a „technoktron” jövő egyaránt érvényesül. 
A fejlődés trendje azonban arra int, hogy a most indult évtized vél-
hetően a robottechnológiának intenzív termelési rendszerbe állítását 
hozza magával. (Miként az 1990-es évtizedet a mobil számítástechnika 
és telefónia, az internet berobbanása jellemezte). A tudományban, a 
technikai megoldások gyakorlati kivitelezésében jószerivel minden 
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készen áll. Vannak már robotkészítésre alkalmas új anyagok, mestersé-
gesintelligencia-megoldások, rajtra kész a kollektív energiatakarékosság 
rajintelligencián keresztüli megvalósítása. A bristoli egyetemi laborban 
már kipróbálták az EcoBot II-t, a világ első robotját, amely biológiai 
eredetű szervesanyag-tömeget, biomasszát elektromossággá alakítva 
olyan tevékenységeket kivitelez, mint az érzékelés, az információfel-
dolgozás, a kommunikáció és a mozgás.

Az emberi társadalomban dolgozni képes autonóm eszközök létre-
hozása, a robotika és a beágyazott intelligencia társadalmi szerepének 
megértése, befogadása nem lesz könnyű. Főként azért, mert ezek az 
eszközök az ember eddigi munkahelyét váltják ki. Bár ez történelmileg 
pozitív fejlemény, ám az embernek a közvetlen termelési folyamatból 
való kiszabadulása csak abban az esetben igazolható, ha megterem-
tődtek saját fejlődésének reális feltételei, amelyek lehetővé teszik, hogy 
– „kilépve” a közvetlen termelés folyamatából – „mellé álljon”. Vagyis 
a társadalomnak előrelátóan gondoskodnia kell arról, hogy a szakmai 
korlátozottság és a technikai alávetettség alóli kiszabadulás együtt járjon 
a lehetőségek növekedésével a kulturáltság színvonalában, a munkáért 
járó juttatások mértékében stb., végül is a szociális biztonság meglétével. 
A tudományos-technikai forradalom bázisán kiépülő új társadalomban, 
a globális és integrálódott világrendben a döntések megválasztását ezért 
is a várható eredmények szociális minősége határozza meg.

Az emberiség globális fejlődését és az egyes ember sorsát illetően – a 
bevezetőben jelzett pénzügyi problémákat is figyelembe véve – mielőbbi 
megoldásokat igénylő feladat: összhangot teremteni a kibontakozó 
posztindusztriális gazdasági fejlődés és az emberek szociális ellátott-
ságának biztonsága között.

1  Kemény László, a filozófiai tudományok kandidátusa
2  Marx Grundrisséjének gondolatait szemléletesen összefoglaló táblázat. In: G. Volkov: 

A haladás forrásai és perspektívái, 1976. 
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Élelmiszer és
éhínség
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Ecce homo (1980)



57

Globális válság és élelmezési 
válság
Jean Ziegler1

Az élelmezési válság annyi jelent, hogy Földünkön nap mint nap 
tízezrek pusztulnak el az éhezés miatt. Mai világunk kannibál rendjéből 
ez elkerülhetetlenül következik. A gazdasági, szociális és kulturális 
jogokról szóló ENSZ-egyezmény 8. cikkelyében az élelmezéshez való 
emberi jog normatívája így fogalmazódik meg: „Az élelemhez való jog 
jogot jelent ahhoz, hogy az ember rendszeresen, állandóan és szabadon, 
közvetlenül, illetve pénzbeli vásárlás útján hozzájusson mennyiségében 
és minőségében megfelelő és elegendő élelemhez, éspedig olyanhoz, 
amely megegyezik ama nép kulturális hagyományaival, melyekből 
az adott fogyasztó származik, és biztosít számára egy fizikailag és 
pszichésen, individuális és kollektív módon megfelelő életvitelt, olyat, 
amely szorongástól mentes, megfelelő és emberi méltóságát kielégíti.” 
Az összes emberi jog közül minden bizonnyal ez az a jog, amelyet 
bolygónkon napjainkban a legbrutálisabban, a legcinikusabban és 
folyamatosan szegnek meg.

Hadd soroljam föl a mindenki által ismert adatokat! Minden ötödik 
másodpercben éhen hal egy tíz év alatti gyermek; minden nap 37 000 
ember hal éhen; közel egy milliárd ember (826 millió) folyamatosan, 
súlyosan alultáplált, az éhség által megnyomorított rokkant, nincs sem-
milyen foglalatossága. Minden negyedik percben elveszíti látását egy 
ember az A-vitamin hiányától. És így tovább. A FAO – az ENSZ-nek 
a mezőgazdasággal és az élelmezéssel foglalkozó szervezete, amely 
minden év áprilisában közli a mártírok, a gyors ütemben szaporodó 
áldozatok számát – megállapította, hogy a mezőgazdaság egészében 
véve, termelőerőinek mai fejlettségi fokán gond nélkül képes lenne el-
látni Földünkön 12 milliárdnyi embert. Jelen pillanatban 6,7 milliárdan 
élünk a glóbuszon: ezek szerint tehát nem lenne semmi vész. 

Marxnak sok tekintetben igaza volt, de egy ponton tévedett. Élete 
végéig – 1883-ban hunyt el – úgy gondolta, hogy az emberiséget még 
hosszú évszázadokon át kísérni fogja az objektív hiány (megfogalma-
zása szerint: a rabszolga és a gazda rettenetes párosa harcolni fog a 
mindenkit megillető, az emberi szükségleteket kielégítő elégtelen java-
kért). A munka nemzetközi megosztásával kapcsolatos egész elmélete, 
az osztályharcról és az államról szóló elmélete az objektív hiány eme 
hipotézisén nyugszik.
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Ám Földünkön ma már nem beszélhetünk objektív hiányról. A 
világ mezőgazdasága (csak példa, más ágazatra is igaz), az emberiség 
termelőerői hatalmas potenciált fejlesztettek ki, és ma már 12 milliárd 
emberi lényt – gyakorlatilag az emberiség dupláját – lehetne ellátni 
normális élelmiszerrel. Mégis: miközben mi itt beszélgetünk, minden 
pillanatban egy kisgyermek esik áldozatul, hal meg az éhezéstől. Ha egy 
órát töltünk el együtt itt, az alatt 1 200 gyerekről lesz szó, és így tovább.

Milyen okok húzódnak meg a gyilkos tények 
hátterében?

Nincsen szó semmiféle sorscsapásról, mégis nap mint nap gyilkol 
az éhség. S vajon mit tapasztalunk, ha a demográfiai görbét egybevet-
jük az éhség áldozatainak görbéjével? Az utóbbi nő erőteljesebben! A 
kannibáli rend szerint a Földön a javakat megdöbbentő, monopolizált 
módon kisajátították. 2009-ben a világ bruttó termelésének 50,8 %-át – a 
szolgáltatásoknak, a tőkének, az áruknak, a szabadalmaknak stb. több 
mint a felét! – az 500 legnagyobb magántulajdonban levő multinacio-
nális vállalat tartja ellenőrzése alatt! Ezek a vállalatok – természetesen 
– a nyereség maximalizálásának elve szerint működnek, és magától 
értetődően próbálnak kikerülni mindenféle társadalmi ellenőrzés alól. 
A globalizált finánctőkének ezt az oligarchiáját kisszámú társaság al-
kotja, de akkora hatalommal rendelkeznek, amekkorával az emberiség 
történelme során egyetlen pápa, egyetlen császár, egyetlen király sem 
rendelkezett soha.

Melyek a meghatározó okai az éhség által – mintha egy gyilkos nor-
matívát követne – nap mint nap, éjjel és nappal elkövetett pusztításnak? 
Az egyszerűség kedvéért kétféle populációra osztom az emberiséget: 
a falusira, amelyik előteremti a maga táplálékát, és a városira, amelyik 
rákényszerül, hogy a táplálékát megvásárolja. Egy ilyen típusú csopor-
tosítás természetesen nem egyértelmű és tudományosan támadható is 
(Sartre mondotta: „A valóság mindig kevert, összetett”), hiszen a világ 
parasztjainak 43%-a bizonyos időszakokban rákényszerül, hogy maga 
is vásároljon, piacra menjen. Például a Szahel-övezetben, a Szahara déli 
területén a megtermelt élelem nyolc-tíz hónapra elég. Ahhoz, hogy a 
maradék két hónapot is túlélje, a földművelőnek meg kell vásárolnia 
azt, ami hiányzik neki. A világot sújtó válság több, egymást keresztező 
és súlyosbító válságból tevődik össze: ezek között egy az élelmezési 
válság. Tudományos nézőpontból tehát nem feltétlenül indokolt a 
megkülönböztetés: én mégis élnék vele, hogy számot vethessünk az 
arányokkal.

A falusi lakosság 3,2 milliárd ember, a világ lakosságának valamivel 
több mint fele… Földbérlők, gyűjtögetők, vadászok, halászok, mezőgaz-
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dasági munkások, földjükből élő gazdák. Melyek itt a legkézenfekvőbb 
strukturális okok? Vegyük először is az iparosodott országok által 
kiváltott agrárdömpinget! Tavaly az OECD országok, a világ iparo-
sodott országai, 345 milliárd dollárnyi szubvencióval segítették saját 
agrártermelőik termelő- és exporttevékenységét. Ez azt eredményezi, 
hogy bármelyik afrikai piacon – Sandakánon vagy Dakárban például – a 
megfelelő afrikai termék árának harmadáért vagy feléért lehet vásárolni 
szezonális görög, francia, portugál, német gyümölcsöt, zöldséget! Mi-
közben néhány kilométerrel odébb a wolof, a bambara vagy a tukuleer 
paraszt, feleségével és gyermekeivel együtt beledöglik a munkába az 
izzó napsütésben, napi tíz óra hosszat, és semmi esélye sincs arra, hogy 
elérje a létminimumot. Ha a túlélők – akiket az éhség menekültjeinek 
neveznek – megkísérlik elérni a 2 000 kilométerrel odébb fekvő Kanári-
szigetek déli részét, Európa déli határát, vagy a szaharai sivatagban, a 
tunéziai vagy a líbiai tengerparton gyalogolnak, hogy hátha eljutnak 
Lampedusa szigetére, akkor Európa, a maga katonai eszközeivel, 
helikoptereivel, gyors naszádjaival elfogja és visszazavarja őket a ten-
gerbe… Mérhetetlen fokú a brüsszeli biztosok kétszínűsége: megszer-
vezik az éhínséget az afrikai kontinensen, ám a túlélőket visszavetik a 
tengerbe. Hogy egy konkrét példát idézzek: 2009-ben annak a 32 ezer 
embernek a harmadát, akiknek sikerült elérniük a Kanári-szigeteket, 
a spanyol kormány visszaküldte. Ugyanebben a jelentésben olvasható 
az is, hogy az útra keltek másik harmada útközben a tengerbe veszett.     

A második probléma a földhiány. Az elmúlt évben 41 millió hektár 
megművelhető afrikai földet vásároltak meg vagy vettek 99 évre bér-
be – többnyire elképesztő feltételekkel – a különböző hedge fundok, a 
pénzügyi beruházásokra specializálódott tőkéscsoportok, a New-York-i 
bankok, tőkés társaságok stb., vagy éppen a dél-koreai vagy más állami 
tulajdonban lévő tőkealapok Madagaszkár szigetén. Olyan földekről 
van szó, amelyek biztosították az ősi paraszti lakosság megélhetését – 
még akkor is, ha sok esetben alacsony szinten. A Világbank, az Európai 
Beruházási Bank és más nagy magánbankok – a gyilkos kapitalista logi-
kának megfelelően – a földek elrablását egy látszólag kivédhetetlen érv 
jegyében finanszírozzák: a termelékenység, a produktivitás nevében.

Tökéletesen igaz, hogy a Szahelben, Burkina Fasoban, Nigerben… 
alacsony szintű a termelékenység. Egy normális évben (amikor nincs 
sáskajárás, nincs aszály, nincs polgárháború stb.) a föld 600-700 kg ga-
bonát ad hektáronként. Bretagne-ban, Svájcban, Bad-Würtembergben, 
Németországban ez 10 tonna hektáronként. A Világbank úgy gondolja 
tehát, hogy mivel az afrikai parasztok nagyon kis hatékonysággal 
dolgoznak, jobb, ha a máris kevés hasznosítható földet a finánctőkés 
csoportok kezére adják, amelyek képesek azokat valóban produktívvá 
tenni. Egy konkrét példával bizonyítom, milyen közvetlen követ-
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kezményekkel jár ez: A Lausanne-i Energiaügynökség 28 000 hektár 
földet vásárolt Sierra Leoné-ban. Ennek eredményeképpen 9 000 
rizstermelő család, akik ezen a 28 000 hektáron éltek, ma már városok 
melletti nyomortanyákon tengődnek. Ez a „free town”, a kilakoltatás, 
a gyermekprostitúció, a rendőri razziák és az alultápláltság világa. A 
Világbank tehát a termelékenység jelszavával igazolja a földek mind 
nagyobb mértékű elrablását Afrikában, sőt, Dél-Ázsiában is. Tízezrével 
semmisítenek meg férfiakat, nőket, gyerekeket.

Az éhezés, az alultápláltság terjedése, s ennek következtében a falusi 
lakosság egy részének elpusztulása egy további okkal is magyarázható: 
a külső adóssággal. Az ún. „harmadik világhoz” tartozó 122 ország 
külső adóssága 2009. december 31-én elérte a 2 100 milliárd dollárt. Ami 
az ENSZ kategorizálása szerinti 52 legszegényebb (Least Developed 
Countries) országot illeti, ez azt jelenti, hogy teljes exportjukat elviszi 
az adósság utáni kamatok kifizetése (az ún refinanszírozás): a külső 
adósságot ugyanis devizában, nem pedig a nemzeti fizetési eszköz-
ben kell törleszteni. A következmény pedig nem más, mint hogy az 
afrikai kontinensnek és szigeteinek ez az 52 állama alig tud befektetni 
a táplálkozásukat szolgáló mezőgazdaságba: az elmúlt évben export-
juk mindössze 3,2%-át. Fekete Afrikában a földeknek csupán 3,8%-át 
öntözték (ez Ázsiában 18% felett van); a mezőgazdasági öntözés a 
továbbiakban az esőzésen múlik – éppen úgy, mint 3 000 évvel ezelőtt 
–, az ezzel járó kockázattal.

Az élelmiszerárak robbanásszerű emelkedése
A Világbank adatai szerint a városlakó populációk körében 2,2 mil-

liárd ember él a mélyszegénység szintje, azaz napi 1,25 dollár alatt. De 
igen gyakran – például a limai vagy a karachi nyomornegyedekben – az 
1,25 dollárnál sokkal kevesebb jut egy-egy személyre. Az élelmisze-
rek ára rettenetesen megnőtt. A közelmúltban kirobbant a gyönyörű 
tunéziai forradalom, amelyet elsősorban természetesen a szabadság 
vágya, a Ben Ali és a Travelsi-klán bűnözői által kiváltott megalázott-
ság és megfosztottság állapota robbantott ki. De nagy szerepet játszott 
benne a helyi kenyér, a baguette is, amely a táplálkozás hagyományos 
eleme Tunéziában, akár a lepény Egyiptomban, ahol egy tonnányi 
búzaliszt ára a kétszeresére nőtt egy év leforgása alatt! Ma 270 euró. 
Tunéziában pedig egy év alatt a háromszorosára nőtt a baguette ára! 
A sok forrásból táplálkozó forradalom tehát egyebek között a búzaár 
robbanásszerű emelkedésének köszönhető. Erre korábban senki sem 
mert volna gondolni, jóllehet  maholnap utoléri Marokkót, Egyiptomot 
stb. is. A történelem rejtélye ez – melyet Immanuel Wallerstein2 emleget 
–, s előre nem is lehet megjósolni.

Az élelmezési cikkek ára mindenfelé robbanásszerűen emelkedett, 



61

érinti ez a rizst, a kukoricát, a búzát, a három alapvető élelmiszert – a 
staple food-ot, ahogyan az angolszászok mondják –, amelyek a világ 
fogyasztásának 75%-át teszik ki. Ismét idézhetnénk Sartre-t: „A valóság 
mindenkor összetett”.  Többféle ok húzódik meg a háttérben (közöttük 
a nagy tüzek Oroszországban, az orosz és az ukrán export leállása, 
éghajlati katasztrófák egy harmadik jelentős gabonaexportőrnél, Auszt-
ráliában), de közülük kettő meghatározó jelentőségű. 

Az alapvető élelmiszerek robbanásszerű áremelkedésének (63% a 
kukoricánál az utóbbi két évben, 82% a rizs és a búza esetében) elsőd-
leges oka a tőzsdei spekuláció szabályszerű tőkés mechanizmusa. A 
2008-2009-es pénzügyi válság azt eredményezte, hogy a nagybankok, 
a hedge fundok stb. nagy spekulánsai elhagyták a pénzbörzéket és 
átvándoroltak az agráralapanyagok tőzsdéire. Az élelmiszerpiacok 
„túlpénzügyesedése” eredményezte a határidős elszámolások kötvé-
nyesítését és az árak robbanásszerű emelkedését. A hedge fundok óriási 
profitra tesznek szert. A Flassbeck-jelentés3 szerint 2009-ben a három 
alapvető élelmiszer drágulásának 37%-ban kizárólag a spekuláció 
volt az oka. Svájcban az UBS vagy a Crédit Suisse bankfiókjaiban azt 
reklámozzák, hogy vásároljanak náluk „echange certificate on rice” el-
nevezésű címletet – azaz a rizsár változására spekuláló értékpapírokat. 
Bárki az utcáról, vagy akár egy nyugdíjkezelő alap stb. is vásárolhat, 
ami 30-40%-os nyereséget ígér a befektetőknek. 

Ez tehát az árak robbanásszerű emelkedésének elsődleges oka, 
aminek következtében – a Világbank nagyon óvatos jelentése szerint 
– „sok száz millió emberrel több lökődik az éhség szakadékai felé”, és 
nap mint nap éhen hal 37000. 

A második tényező, hogy „nincs elegendő agroüzemanyagunk”. 
Az Egyesült Államokban az elmúlt évben 144 millió tonna kuko-
ricát és többszáz millió tonna búzát égettek el agroüzemanyagok 
(biodiesel vagy bioethanol) előállítása céljából. Ezt a megoldást Bush 
indította el több milliárdnyi washingtoni szubvenció bedobásával… 
Az irányt Obama is megerősítette, s tavaly a kongresszuson, az első 
országértékelő jelentésében meg is indokolta: ha szabadon akarunk 
levegőhöz jutni, küzdeni az Egyesült Államokban elhatalmasodott 
légszennyezés ellen – ami különösen a keleti partot sújtja – a fosszilis 
energiát fel kell váltani a növényi energiával, és meg kell szabadulnunk 
a külföldi olajtól való függőségünktől. Az Egyesült Államok naponta 
20 millió barrel kőolajat éget el. (8 millió hordót termel ki Alaszka és 
Texas, 60%-ot pedig különösen veszélyes régiókból importálnak, ami 
arra kényszeríti az Egyesült Államokat, hogy fölöttébb költséges katonai 
apparátust tartson fenn.) Csökkenteni a külföldi kőolajtól való függést, 
küzdeni a szennyezett levegő ellen – érthető célkitűzések. De egy olyan 
glóbuszon, amelyen minden ötödik másodpercben egy tíz éven aluli 
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gyermek elpusztul, élelmet elégetni, hogy abból agroüzemanyagot 
készíthessenek: az emberiség ellen elkövetett bűntett.

A humanitárius segélyezés sürgőssé válásának drámája jól tükrözi 
a kapitalizmus működését a maga totális cinizmusában. 2008. október 
22-én az eurózóna állam- és kormányfői tanácskozásra gyűltek össze 
az Élysée palotában. A palota előcsarnokában Angela Merkel és Nicolas 
Sarkozy kijelentették: 1 700 milliárd eurót szabadítottunk fel arra, hogy 
felélesszük a banki hitelezést, és 3%-ról 5%-ra emelhessük föl a bankok 
önfinanszírozási képességét. Ezzel szemben a 2008. év végére a világ-
élelmezési program4 költségvetése a felére zsugorodott, a szokásos 6 
milliárdról 3,2 milliárdra csökkent. Az iparosodott országok nem tudták 
tovább finanszírozni a programot, és nem fizették be többé részesedé-
süket. Ennek következtében a darfuri (nyalai stb.) menekülttáborokban 
(17 ilyen tábor van ott), vagy például a kenyai határra telepített szo-
máliai táborokban manapság az ENSZ szervezetei 1 500 kalória értékű 
napi adagokat terítenek, miközben az Egészségügyi Világszervezet 
szerint az élethez szükséges napi minimum felnőtteknél 2 000 kalória. 
Tehát egyfelől a szép kék színű zászlajú ENSZ-nek saját normatívája, 
a nemzetközi jog előírásai szerint kötelessége lenne életben tartani az 
otthonukból elűzött embereket, menekülteket, másfelől azonban olyan 
fejadagokat biztosít, amelyek az alultáplálkozást, a legsérülékenyebbek, 
a gyermekek elpusztulását, meglehetősen gyors halálát eredményezik. 
Világszerte megszüntették az iskolásoknak juttatott étkeztetést. Bang-
ladesben például egymillió gyerek kapott enni az iskolában. Ez volt a 
napi egyetlen megfelelő étkezésük. Az iskolaszünet, a vakáció ideje a 
szülők, a családok számára rettegett időszak volt: az éhezést jelentette. 
Mára Bangladesben megszűnt az iskolai étkeztetés!

Van-e remény?
Franciaország demokrácia. Demokratikus rendszerű az európai 

országok többsége is, az alapjogok érvényesülnek. A tehetetlenség 
azonban nem velejárója a demokráciának. Minden általam felsorolt 
ok – azok a gyilkos mechanizmusok, amelyek millió és millió ember 
pusztulását eredményezik Földünkön, évente 13,5 millió ember halálát 
élelmiszer híján – ehhez a fogalomhoz kapcsolható. Semmiféle objek-
tív ok nem indokolja a szörnyű tényt, Marx kifejezésével szólva, szó 
sincs „objektív hiányról”. A folyamat igenis megfordítható. Ha meg-
szervezzük magunkat, ha mozgósítjuk magunkat, akár holnap reggel 
rákényszeríthetjük a brüsszeli biztosokat, hogy azonnal vessenek véget 
az agrárdömpingnek. A tőzsdék mindegyike, a párizsi, a frankfurti, a 
londoni stb. nemzeti törvénykezés alá tartozik: nemzeti normatívák 
határozzák meg, mit lehet megtenni és mit nem… A törvényt meg lehet 
változtatni, meg lehet tiltani a határidős elszámolásokat, az alapvető 
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élelmiszereket sújtó spekulációt. Megtilthatjuk az agroüzemanyagok 
gyártását, az élelmiszereknek a pusztítását. Vannak más módszerek 
is, ha költségesebbek is, ha tőkés szempontból kevésbé érdekesek is. 
Fel lehet használni a növényi hulladékot, a fafeldolgozásból eredő 
hulladékot stb., lehet más technológiát alkalmazni… Igaz, ezeknek 
más a rentabilitása. Radikálisan csökkenthetjük a legszegényebb 52 
ország külső adósságát, lehetővé téve ennek következtében a nemzeti 
agrár-beruházásokat stb. Igaz, a monopóliumok rendszere, a kartellek 
létezése az agrárkereskedelemben jóval nagyobb károkkal jár, mint a 
kőolaj forgalmazásában. A Cargill5 például az elmúlt évben a világ 
gabonakereskedelmének 25,9%-át tartotta ellenőrzése alatt!

Hol van hát a remény? Reményünk a tudat lassú átalakulásában rej-
lik, ahogy Immanuel Kant mondta. Mahatma Gandhi pedig így vallott: 
„Az embertelenség, amellyel mást sújtunk, lerombolja bennünk is az 
emberiességet.” Egy új történelmi szubjektum van születőben: a civil 
társadalom, az utca testvériessége. A világ szociális fórumán, Dakar-
ban 8 000 szervezet vett részt, hogy csak a legismertebbeket említsem: 
a Via Campesina, a Greenpeace, a Movimiento de los sin tierra. Marx 
szerint: „a forradalmár legyen képes meghallani a fű növekedését.” Az 
apparátusok minden stratégiai fogása ellenére a fű növekedőben van.

Idézném végezetül Pablo Neruda Canto general-ját, amely így zárul: 
„Podrán cortar todas las fores pero jamas no detendrán la primavera”. 
Ők, a mi ellenségeink, minden virágot képesek letörni, de mégsem 
lesznek a tavasz urai soha. 

Fordította: Sipos János 

1  A La haine de l’Occident (A Nyugat gyűlölete) című könyv szerzője (a Le Livre de 
poche kiadásában, 2010.)

2  Immanuel Wallerstein, amerikai történész és szociológus, a világrendszer-elmélet 
kidolgozója, neves alterglobalista. Álláspontja szerint a XVI. századra kialakult világ-
rendszer perifériára, fél-perifériára és centrumra oszlik, melyek között az egyenlőtlen 
csere a centrum országok javára valósul meg. 

3  Flassbeck úr államtitkár volt Oskar Lafontaine, a Die Linke egyik jelenlegi vezetőjének 
a pénzügyminisztersége idején, ma a CNUCED, az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési 
konferenciájának vezető közgazdásza.

4  Az ENSZ szervezete, amelynek az a feladata, hogy sürgős ellátást biztosítson azoknak, 
akik menekülttáborokban élnek, a polgárháború sújtotta területeken élőknek, illetve 
azoknak, akiknél semmiféle termelésre nincs lehetőség; ez a világméretű élelmezési 
program ma 71 millió embert érint.

5 A Cargill nemzetközi óriásvállalat, élelmiszeripari, mezőgazdasági, pénzügyi és 
ipari termékeket és szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. Az 1865-ben alapított családi 
tulajdonú társaság a világ 66 országában 142000 alkalmazottal dolgozik. http://www.
cargill.hu/hu/overview/index.jsp
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Mezőgazdaság Kelet-
Európában – a romba döntéstől a 
szembeszállásig?1

Monika Karbowska

Akár keletről nyugatra, akár északról délre utazunk Európában, 
ugyanabban az abszurd élményben van részünk: olyan kamionok 
tömege lepi el az utakat és az autópályákat, amelyek mezőgazdasági 
termékeket, többnyire spanyol eredetű zöldséget és gyümölcsöt szállíta-
nak Európa áruházláncainak, Franciaországtól kezdve Észtországon át 
Romániáig. A kamionok 60 százalékának rendszáma Lengyelországban, 
Romániában, Bulgáriában, Magyarországon vagy Szlovákiában van 
bejegyezve; a kocsikat alulfizetett, kizsigerelt sofőrök vezetik. 

Eközben a Kelet-Európában szinte monopolhelyzetben lévő 
Carrefour, Auchan, Tesco és egyéb áruházakban alig árusítanak helyi 
terméket. S hogy teljes legyen a kép: több százezer lengyel, román, 
bolgár és szlovák, férfiak és nők, gyakran feleségek, anyák, férjek, falusi 
gazdák lányai és fiai kénytelenek kivándorolni, emigrálni, hogy Nyu-
gat- és Dél-Európában, a spanyol üvegházakban, a német és a francia 
építkezéseken, az olasz és a görög szállodákban dolgozhassanak. Az 
elhagyott keleti országok mezőgazdasági földjeinek tetemes része pedig 
megműveletlen marad. Hogyan kerültünk ebbe a lehetetlen helyzetbe?

Mielőtt belefognék az elemzésembe, előrebocsátom, ki vagyok én, 
honnan veszem a bátorságot, hogy megszólaljak. Mezőgazdasági szak-
ember ugyan nem, de falusi gazdálkodók unokája vagyok, csakúgy, 
mint a lengyelek kétharmada. Első generációs városiként születtem 
a 1970-es évek elején. Ez azt jelenti, hogy akár a többség, én is erősen 
kötődöm kulturálisan, szokásaimmal és a családi, baráti szálakkal is 
paraszti gyökereimhez, a régi kisfalvakhoz. Egy francia népfőiskolának, 
az Université Européenne Populaire-nek vagyok az elnöke, s egy nagy, 
hároméves projektet készítünk elő, melynek megvalósulása során az 
élelmiszer-önellátásról, a mai mezőgazdasági rendszer visszásságairól 
fogunk tanácskozásokat tartani a lengyel falvakban, a közeli, már az 
iparukat elveszített városok és mezővárosok helyi aktivistáival. Célunk 
tehát, hogy felkeltsük a kelet-európai vidéken élők, a kisgazdaságok-
ban dolgozók politikai érdeklődését. El akarjuk érni, hogy elmondják 
a véleményüket, hogy újra bekapcsolodjanak saját sorsuk alakításába. 
Mivel Lengyelországot ismerem a legjobban, példáimat onnét veszem. 
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Tudnunk kell, hogy a lengyel parasztság fontos szerepet játszott az 
ország történelmében. Népes és nagyon szegény osztály volt a 19. szá-
zadban, a jobbágyság terheitől csak későn szabadult meg: 1848-ban az 
Osztrák-Magyar Monarchia és csak 1860-ban az orosz cár fennhatósága 
alá tartozó területeken. De azonnal aktív politikai szerepet vállaltak: a 
két nagy parasztpárt, a jobboldali PSL és a baloldali, a „szabadságpárti” 
PSL – ezt ma már elismerik – 1918-ban meghatározó szerepet játszott 
az ország függetlenségének kivívásában és az önálló lengyel állami 
lét kialakításában a háború előtti években. A náci megszállás alatt, az 
ellenállási mozgalomban is fontos feladatot vállaltak a „parasztcsa-
patnak” nevezett szervezeteikkel, amelyek az illegális hadseregnek 
a részei voltak. 1944-ben a Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság 
első akciójaként – az ország déli területeit már felszabadított Vörös 
Hadsereg támogatásával – bevezette az agrárreformot, amelyet a 
parasztok annyira áhítottak, s amely már több mint száz éve minden 
mozgalmuknak és felkeléseiknek célja volt. Az arisztokraták elveszítet-
ték földbirtokaikat – csak ötven hektárt tarthattak meg, ami azért bőven 
elég volt a megélhetésükhöz –, és a földnélküli parasztok és a nagyon 
kevés földdel rendelkező gazdák ingyen kaptak földeket. Például az 
én szüleim családja, akik dél-lengyelországi kisgazdálkodók voltak, 
két hektárjukhoz négyet kaptak és azon gazdálkodhattak. Ezzel per-
sze elindult a földek szétaprózódási folyamata is: ha valakinek tizenöt 
hektárja volt, az már gazdag embernek számított!

Amikor 1950-ben Sztálin nyomására, a „kommisszárok” vidéken 
a kollektivizálás mellett kampányoltak, a parasztok sokszor azokkal 
a fegyverekkel harcoltak ellenük, amelyeket még az ellenállási moz-
galomban szereztek meg és használtak. A valóságban a lengyel kom-
munisták gyakran maguk is paraszti származásúak voltak, ezért nem 
igazán támogatták a kollektivizálást, 1956 után pedig a sztálinizmus 
felszámolásával, végleg le is tettek erről a tervükről.

A paraszti tulajdon problémája a szocializmus Lengyelországában 
jól ismert kérdés. De talán kevésbé ismert, hogy bár a parasztok nem 
voltak a hatalom kedvezményezettjei, de azért sok döntés előnyösen 
érintette őket. Sokat profitáltak a rendszer hozta általános politikai 
változásokból, fejlesztésekből: az 1960-as évek végére befejeződött a 
falvak és a kisvárosok villamosítása, gyorsan bővült a vízvezeték- és 
csatornahálózat, utak épültek és kialakult a tömegközlekedés, ami a 
népköztársaság javára írható. De ide tartozik az ingyenes közép- és 
felsőfokú iskoláztatás széles körű elterjedése a parasztok gyermeke-
inek körében, ami tömeges felemelkedést hozott magával: az ipari 
és a hivatali foglakoztatás lehetőségét. Az 1945-ös évek szegény és 
túlnépesedett falvai modernizálódtak. Az állam garantált áron vette 
meg a parasztok teljes termését, s bár az árak alacsonyak voltak, a 
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rendszer mégis biztos jövedelmi viszonyokat teremtett a falvakban. 
Sok feldolgozó-ipari üzem települt meg a falvakban és a kisvárosok-
ban, a mezőgazdasági termelők közvetlen közelében. A modernizáció 
érdekében mezőgazdasági gépkölcsönző szövetkezeteket hoztak létre, 
és megindult a műtrágyagyártás is. Az ország nyugati részében, ahol a 
nagybirtokos „junkereket”, a német arisztokratákat elűzték és földjeiket 
kisajátították, állami gazdaságokat hoztak létre, ahol több tízezer mező-
gazdasági munkást foglalkoztattak. A szövetkezetek nem terjedtek el 
Lengyelországban. Az 1980-as években a parasztok jövedelme nem nőtt 
tovább, részben azért, mert elkezdődött a „létező szocialista” országok 
fokozatos visszailleszkedési folyamata a fejlett kapitalista országok által 
diktált  nemzetközi munkamegosztás keretei közé, részben azért, mert 
kifulladt a szocialista rendszer belső dinamikája.

Az 1989-es évek utáni időszak pedig ennél is nehezebb lett a pa-
rasztoknak, pedig sokat vártak a demokratikus átalakulástól, részt 
vettek a Solidarnosc mozgalomban saját, független és önálló „Paraszti 
Solidarnosci” szakszervezettel. 1990-től az állami gazdaságokat egy-
szerűen feloszlatták egy miniszteri rendelettel, amely azonban nem 
rendelkezett az ott foglalkoztottak további sorsáról. Egész régiók süly-
lyedtek vissza a nyomorba. Ugyanazokban az években az iparvállala-
tokat privatizálták, felszámolták és „átalakították”. A legutóbbi húsz 
évben Észak-Nyugat- és Észak-Kelet-Lengyelországban a munkanél-
küliség az aktív korosztályban 30-40 százalékos szinten állandosult. 
A dél-keleti régió csak azért jár jobban, mert a kisparcellás földeken, 
ha szegényesen is, a megélhetés biztosítva van. Az északi régióban a 
19 századi állapotok tértek vissza: gyermekéhezés, analfabétizmus, 
alkoholizmus és járványos betegségek, hétköznapivá vált az erőszak 
– ezen a vidéken a lakosságnak nincsenek birtokában a túléléshez és 
a saját foglakoztatásához szükséges eszközök, a biológiai túlélésük is 
állandó veszélyben van. A helyzetük ma is annyira súlyos, hogy az 
egyik politikai vezető, aki egy tollvonással szüntette meg a helyiek 
számára kedvező életfeltételeket, ma már elismeri, hogy felelőtlen és 
végzetes hibát követett el2. Politikai döntés volt, a Lengyel Népköztár-
saság alatt kialakult szervezeteket szüntette meg, s egyúttal lehetővé 
tette a földprivatizációt a külföldi tőke számára.

A határok megnyitásával megérkeztek az erősen támogatott holland, 
francia, spanyol, sőt, marokkói mezőgazdasági termények, melyeket 
ráadásul „nyitás a nemzetközi fogyasztási szokásokra” típusú reklám-
kampánnyal mutattak be a városi fogyasztóknak. A vidéki termelőkre 
az egyenlőtlen versenyhelyzet katasztrofálisan hatott. Az 1990-es 
év különösen súlyos következménye az volt, hogy a még az 1980-as 
években, a gazdaság modernizálására felvett hitelek törlesztése teljesen 
ellehetetlenült, ezért sok gazda öngyilkosságot követett el. De 1990-ben 
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a sajtó legalább még beszámolt az öngyilkosságokról, mert akkoriban 
a paraszti szervezeteknek még volt politikai súlya, jelentősége. A pa-
rasztok általában a Lengyel Parasztpártra szavaztak, a régi kommunista 
szimpatizáns PSL utódpártjára, amely balközépen helyezkedik el a 
politikai palettán és szövetségben a szocialistákkal kormányon volt 1993 
és 1995., majd 1997 és 2001. között3. Tíz évvel később viszont a vidéki 
elkeseredettség és ellehetetlenült sorsok már senkit sem érdekeltek, 
a parasztok politikai ereje és befolyása az évek során elfogyott. Ezért 
alapvetően a PSL vezetőit terheli a felelősség, akik sorozatosan keve-
redtek bele a neoliberalizmussal együttjáró korrupciós botrányokba, és 
gyakorlatilag előkészítették, illetve végigasszisztálták a paraszti osztály 
befolyásának a felszámolását. 1990-től 1997-ig az országnak semmilyen 
agrárpolitikája nem volt, egy egészen szélsőséges „laissez faire” ural-
kodott mind a gyakorlatban, mind az elvárásokban, az ideológiában 
is. 1998 előtt, amikor elkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások, 
a PSL és más pártok politikai vezetői a francia kormány segítségével 
kidolgoztak egy mezőgazdasági modellt, természetesen a francia 
produktivista modellt véve alapul: a parasztok többségének el kell 
tűnnie, ahogy azt nyíltan és kegyetlenül megírta egyik tanulmányában 
az új Lengyel Mezőgazdasági Kamara. A kormány erre támaszkodva, 
és rá is erősítve fejtette ki, hogy mennyire modern célkitűzésről van szó; 
eszerint a lakosság nem több, mint egy százalékának kell csak a földből 
megélnie, mint azt az Európai Bizottság funkcionáriusai is hirdetik.

1997-ben a lengyel lakosság 37 százaléka élt falvakban. Körülbelül 
25 százalékuk közvetlenül a mezőgazdaságból élt, a többiek, miután a 
vidékre és a kisvárosokba települt iparvállalatokat felszámolták,  csak 
túléltek, az ősrégi családi szolidaritás szokásaira támaszkodva. Jelenleg 
a vidéki lakosság alig hat százaléka él mezőgazdasági termelésből, de 
legalább 15 százalék továbbra is az ősi módon a túlélésre termel: a 45-70 
év közöttiek kisparcelláikat művelik és a közeli piacokon árusítják ter-
ményeiket, a fiatalok, a 18-45 év közöttiek vagy a nagyvárosokba vagy 
külföldre emigrálnak. A külföldi multinacionális cégek már 1990 óta 
folyamatosan vásárolják fel a különböző lengyel termelési egységeket, 
a gépparkokat üzemeltető szövetkezeteket és az állami vállalatokat. 
Például a Danone már az 1990-es évek elején megvette a legtöbb lengyel 
tejszövetkezetet, kétharmadukat egyszerűen megszüntette, jelenleg 
pedig a Lactalisszal4 ketten osztoznak a piacon. A többi nagy: a Nestlé, 
a Kraftfood, a Cadbury, a Sara Lee, az Unilever, a Pepsi Co. stb. is így 
települt meg az országban. Saját érdekeik alapján alakítják át a lengyel 
iparszerkezetet, felvásárolnak, bezárnak, összeolvadnak, új szabályokat 
hozatnak, és főleg olyan új fogyasztási szokásokat kényszerítenek rá a 
lakosságra, amelyekben a feldolgozott élelmiszeripari termékek vannak 
túlsúlyban, a csomagolás és a reklám játssza a meghatározó szerepet. 
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A multinacionális cégek új követelményeket kényszerítenek a paraszti 
termelőkre is: akik nem képesek ezt elfogadni, azok kénytelenek fel-
hagyni a gazdálkodással, hiszen nem találnak vevőket a termékeikre. 
Egész ágazatok tűntek el, mint például a cukor és a dohány. 

Az 1998-2001-es években a hipermarketek – mint a Carrefour, 
az Auchan, az Intermarché, a Tesco, majd később az Aldi, a Lidl, a 
Billa – felszámolták a városi piacokat, amelyeket a Balcerowicz-féle 
„szabad vállalkozás” hozott létre 1990-ben, és valódi társadalmi talál-
kozóhelyekké váltak az évek során. Kisajátították az addig a lengyel 
kereskedők részére fenntartott helyeket, ingatlanokat, és így egyedüli 
értékesítési lehetőségként jelennek meg a termelők számára, olyan 
eredménnyel, ami azután a gyors leépülést eredményezi számukra. A 
lengyel termékek alig-alig jelennek meg a kereskedők választékában, a 
hipermarketek jóval nagyobbak, mint nyugati eredetijeik, hiszen nem 
léptettek életbe olyan szabályozást, ami korlátozná a méretüket. A fel-
vásárlás alapvetően közvetlenül a nyugati beszállítóktól történik, jóval 
ritkábban azoktól a lengyel agrár nagyvállalkozóktól, akik vagyonukat 
és cégüket többnyire azzal szerezték, hogy a Parasztpárt holdudvarába 
tartoztak. Hiszen a jelenlegi lengyel nagybirtokosok az új burzsoázia 
tagjai, akik potom áron felvásárolhatták a volt állami gazdaságok 
földjeit, többé kevésbé csalárd módon privatizálhatták a vállalatokat 
és az állami létesítményeket. Gyakran parlamenti képviselők, európai 
parlamenti képviselők, miniszterek, magas beosztású köztisztviselők, 
szinte mindig tagjai vagy szimpatizánsai valamilyen kormányközeli 
pártnak, a nacionalista jobboldaltól a szociálliberális baloldalig és ter-
mészetesen a parasztpártig.

Ebben a környezetben nem meglepő, hogy a lengyel gazdák na-
gyon is lelkesen támogatták az uniós belépést, hiszen azt várták, hogy 
az uniós támogatások segíteni fogják őket a túlélésben. De a belépés 
pillanata egybeesett azzal az uniós döntéssel, hogy megváltoztatják a 
mezőgazdasági támogatási rendszert, erőteljesen leépítve a termelési 
támogatásokat és a magas ártámogatásokat. Ennek következtében Len-
gyelországban a föld alapú támogatások – a megélhetési költségekhez 
képest – nagyon alacsonyak, alig 1000-2000 eurót jelentenek évente 
egy-egy termelőnek. Jobban hasonlítanak egy túlélési segélyhez, mint 
egy hatékony mezőgazdasági politikához. Ahogyan a parasztok poli-
tikai szerepe lépésről lépésre csökkent, összeroskadtak a régi paraszti 
etikai normák is: sok gazda nem azért vet el valamit, hogy learassa, 
hanem kizárólag azért, hogy megkapja az „uniós pénzt”. Csak kevés 
olyan maradt, akiknek még van ereje és kedve, hogy harcba szálljon a 
teljességgel a feje fölött zajló jelenséggel, melynek egyáltalán nem értik 
a logikáját. A politikai „vezetők” pedig gondosan ügyelnek arra, hogy 
soha ne árulják el a változások valódi okait és céljait, például az unió 
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közös agrárpolitikájáról. Az importáruk versenyelőnye meghozza a 
további kiábrándulást, így a gazdák fiai és lányai előtt nem marad más 
kiút, mint az emigrálás. Évente 2-4 millió lengyel hagyja el az országot, 
hogy építkezéseken, gyárakban, andalúziai és holland üvegházakban, 
francia szőlőkben, vendéglőkben és jómódú európai családoknál ke-
ressenek munkát maguknak. Ami a mezőgazdaságot illeti: ők még a 
legalapvetőbb jogaikat sem ismerő dolgozók, akik különböző munka-
erő-közvetítő cégeken keresztül nyugati óriásbirtokokon kötnek ki, s 
rossz fizetéssel, kemény munkakörülmények között kell dolgozniuk. 
A helyi gazdaszervezetek pedig inkább félrenéznek, s így nem veszik 
észre, hogy a keleti bevándorlókat bizony nem a fogadó országban 
megszokott és kialkudott munkafeltételek szerint foglakoztatják. A 
szolgáltatások területén elfogadott uniós „Bolkestein-irányelv” ugyan-
is lehetővé teszi hogy a kibocsátó ország munkafeltételeivel és főleg 
béreivel szerződtessék a kivándoroltakat, de azt is engedélyezik az 
Unióban, hogy egy harmadik országra jellemző feltételekkel dolgoz-
tassák őket. Így történhet meg, nem is ritkán, hogy a lengyelek ciprusi 
vagy litván bejegyzésű alvállalkozó szerződésével dolgoznak Nyugat-
Európában, vagy éppen akármilyen kitalált, a gyakorlatban területen 
kívüli munkajogi helyzetben találják magukat. A közvetítő cégek 
„jogalkotó” fantáziája nincs korlátok közé szorítva, így a bevándorlók 
munkaszerződései sem az otthoni, sem a befogadó ország munkajogi 
védelme alá nem tartoznak. 

A jelenlegi közös agrárpolitika következménye a valódi földéhség, 
aminek következtében a föld ritka és drága lett, hiszen az uniós támo-
gatás a föld méretének a függvénye. Helyileg erős a nyomás a kisebb 
gazdákon, gyakran szinte maffiózó módszerekkel és természetesen 
a helyi politikusok aktív támogatásával érik el, hogy el- vagy bérbe 
adják a földjüket. Így aztán újra kialakultak a nagybirtokok, olyan 
monokultúrás termékekkel, amelyek fontosak a multinacionális cé-
geknek: gyümölcs a déli megyékben, tejtermékek az északiakban, 
miközben a nyugati megyék volt állami gazdaságainak nagybirtokain 
már a bioetanol-gyártás/agroüzemanyag termelése folyik. A társadalom 
konzervatív újraalakítása során nem szabad elfelejtkeznünk az egyház 
szerepéről sem: a Javak Bizottsága, az 1989-ben alapított állami vagyon-
ügynökség, melynek döntései általában is sok vitát váltanak ki, hiszen 
alkotmányjogilag maga a létezése is megkérdőjelezhető, „visszaadott” 
160 000 hektár földet az egyháznak, amelyről azt állítják, hogy 1945-ben 
államosították. A valóságban az egyház minden politikai súlyát beve-
tette, hogy olyan földeket és ingatlanokat is visszaszerezzen, amelyek 
csak valamikor a középkorban voltak a tulajdonában. Azok a gazdák, 
akik egyszer csak azt vették észre, hogy az 1944-es földosztáskor 
megkapott földjeiket vissza kell adniuk az egyháznak, vagyis ezentúl 
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bérleti díjat kell érte fizetniük, megpróbálták peresíteni az ügyeiket, 
de veszítettek. A lengyel szekuláris szervezetek szerint az Unió közös 
agrárpolitikájának legnagyobb kedvezményezettje Lengyelországban 
jelenleg az Egyház!

Hogyan lehetne fellépni Lengyelország középkoriasítása ellen? A 
kisparaszti földművelés megmentése valószínűleg nehéz lesz, pedig 
elengedhetetlen, ha ellen akarunk állni az európai nyomásnak. Az 
élelmiszer-önrendelkezés fogalmát és jelentőségét el kell magyarázni 
a kistermelőknek és minél szélesebb körben meg kell ismertetni velük. 
Lehet, hogy a lengyel kisgazdák azonnal érteni fogják és magukévá 
teszik, hiszen a jogi keretek lehetőséget nyújtanak a megvalósítására: 
az 1997-es lengyel Alkotmány garanciát nyújt arra, hogy a mezőgaz-
daság családi tulajdonban lévő szervezeti keretek között létezzen, 
és  lehetővé teszi, hogy a családok egy tisztességes jövedelmi szinten 
megéljenek belőle. A lengyel parasztok ragaszkodása a földtulajdonhoz, 
amiért oly sok száz éven át harcoltak, ma is fontos érzelmi kötődés. Ez 
abban mutatkozik meg, hogy nem hajlandók eladni vagy bérbe adni, 
és tömegesen utasítják el a génmódosított termények termesztését is. 
Még a jobboldali politikusok is kénytelenek voltak 2006-ban egy, a 
génmódosított termények termesztése elleni törvényt megszavazni (a 
kereskedelmi forgalmazás és a kísérletek nincsenek betiltva), még ak-
kor is, ha a törvény olyan elavult, nacionalista fogalmakra hivatkozott, 
mint a „haza földjének tisztasága és szentsége”. Arra kell a hangsúlyt 
helyezni, hogy rövid értékesítési láncokat kell kialakítani: a helyi pia-
cok és kisboltok, a kistermelők szövetségei, fogyasztási szövetkezetek 
kialakítása és támogatása elengedhetetlen ebben a politikai harcban a 
nyugati hipermarketek hatalma és befolyása ellen. El kell érni, hogy 
támogatást kapjanak az olyan közvetlen termelési/fogyasztási rend-
szerek, mint a Franciaországban sikeresen meghonosodott AMAP-ok5, 
és tudatosítani kell a fogyasztókban, hogy mi a jelentősége az ország 
jövője szempontjából az élelmiszer-szuverenitásnak, az élelmiszer-
önellátásnak.

Ez a folyamat nem tud megvalósulni anélkül, hogy a paraszti csalá-
dok újra tudatos politikai szerepet vállaljanak saját sorsuk irányítása 
érdekében, anélkül, hogy az uniós agrárpolitika további alakulását 
befolyásolnák, anélkül, hogy ismernék és értenék a WTO6 szerepét és 
a világ más országaiban aktív parasztszervezetek küzdelmeit. De nem 
elég, ha a neoliberalis kapitalizmusban szétzilált parasztszervezetek 
újjáélednek és megint aktív szerepet vállalnak magukra. Az európai, 
gyakran paraszti gyökerű ki- és bevándorlók, a városi elszegényedő 
fogyasztóknak is erőre kell kapniuk, hogy a nyugati hipermerketek 
„olcsó” import élelmiszerei ellen megszervezzék saját maguk védelmét. 
Végül paradox módon: a mezőgazdaság újjáélesztése nem történhet 
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meg az ipar újjászületése nélkül itt, az európai régióban, hogy az ipari 
munkások meg a jól végzett, tisztes munka büszkeségével kitörjenek 
az atomizált munkaerő és fogyasztó szerepéből, és megtalálják a teljes 
értékű ember politikai és társadalmi feladatát. 
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Magyar szomorújáték, európai 
bohózat
Tamás Gáspár Miklós1

2011. december 31-ikén, Szilveszter előestéjén, a téli szürkületben 
ott álltam a Parlament előtti téren, s a Kossuth-szobor talapzatának 
lépcsőjéről fáklyák fényénél szóltam az egybegyűlt tiltakozókhoz. A 
tömeget a csüggedtség és a vereség levegője lengte körül. Temetni 
jöttünk a harmadik köztársaságot, és köszönteni a negyediket, ha talán 
egyszer megszületik majd.  

Ugyanezen a helyen álltam 1988. március 15-ikén is. Azon a verőfé-
nyes tavaszi napon, az első komoly politikai demonstráción az 1956-i 
forradalom óta, szabad választásokat, új alkotmányt követeltünk.

Néhány arc ismerős volt akkorról. Az arcunk barázdáltabb, meg-
őszültünk, de úgy tetszik: ugyanott tartunk ma, ahol tartottunk akkor, 
vagyis: a nullánál. 

Mi is történt tulajdonképpen? Nem csupán a gazdasági válságról és 
a lehetetlen Orbán-kormányról, hanem a korábbi demokratikus köztár-
saság, és az azt alátámasztani hívatott, minden tekintetben magasabb 
rendű társadalmi rend ígéretével fellépő szabad piacgazdaság kudar-
cáról van szó. Ha az emberek legalább valamelyest úgy érezték volna, 
hogy szabadabban és nagyobb biztonságban élnek, vagy legalább azt, 
hogy áldozatra érdemes, nemes, önzetlen és merész politikai kaland 
részesei, készek lettek volna elviselni a megpróbáltatásokat, s minden-
fajta ellentől megvédeni köztársaságukat. A jelek szerint nem ez történt. 

Éppen ellenkezőleg, úgy látszik, hogy az 1989 előtti rendszer, noha 
elnyomó és korlátozó jellegű volt, de  nagyobb szociális biztonságot, 
teljes foglalkoztatást, folyamatosan növekvő reálbéreket, jobb egészség-
ügyi ellátást, higiéniát, olcsó vagy ingyenes időtöltést és kikapcsolódást 
kínált. Emellett, mindenki számára elérhető magas színvonalú válto-
zatos kultúrát, nagyobb, rasszizmustól mentes egyenlőséget, alacsony 
bűnözést, és talán a fogyasztók választási szabadságát kivéve minden 
téren érzékelhetően jobb és javuló életkörülményeket biztosított. 
Mindezért képmutatásban, öncenzúrában és konformizmusban nagy 
árat kellett fizetni. Noha történelmi gyökerei okán a rendszert indo-
kolatlanul „szocialistának”, vagy „kommunistának” nevezték, erkölcsi 
és kulturális értelemben afféle konzervatív jóléti állam volt. Első ízben 
esett meg, hogy ezekben az elmaradott agrártársadalmakban – a lakások 
közművesítésétől kezdve az oktatásig – viszonylag korszerű életformát 
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honosítottak meg, s egyidejűleg megszabadultak (s ezt hajlamosak va-
gyunk elfelejteni) a régi világra jellemző szolgaságtól, az arisztokrácia, a 
dzsentrivilág, a fenyegető, félelmetes csendőrök, bürokraták és katona-
tisztek által megjelenített régi típusú autokrata állam iránti tisztelettől. 
Vége lett a kézcsóknak, a derékfájdító hajlongásnak. A kasztokra épülő, 
rendies társadalom helyett a „létező szocializmus” osztálytársadalmat 
teremtett. A legitimáló ideológia szerepét a misztikus nacionalizmus 
és a vallás helyett, a helytelenül marxistának nevezett pozitivista filo-
zófiába csomagolt tudomány és technika vette át. 

Föltűnően unalmas, szürke, mindenfajta transzcendencia nélküli, 
prózaian lapos társadalom volt, legalábbis az 1950-es évek derekát, a 
sztálinizmus megdöntését követően. Az emberek nem szerették, de el-
voltak vele. Ami valójában hiányzott, az a politikai részvétel volt. Pedig 
erre paradox módon nagyobb szükség lett volna, mint a szabad piac-
gazdaságokban, lévén, hogy a közpolitikai döntések (pl. a tervezésre 
vonatkozóak) viszonylagos súlya sokkal nagyobb volt. Teljességgel hi-
ányoztak az önkorrekciós mechanizmusok, amelyek szükségességének 
pedig már Lenin és Trockij is tudatában volt. A technikai és gazdasági 
erőfeszítések előtt tornyosuló akadályok, és a külvilág, azaz a „való-
ságosan létező szocializmus” tömbjén kívüli világ keltette nehézségek 
már-már sorsszerű korlátokként jelentek meg, s az átlagos kelet-európai 
állampolgárnak fölfoghatatlanok voltak. Föltehetőleg a politikától való 
„teljes elszakadás” az oka a kelet-európaiak különös és sajátos indivi-
dualizmusának, ami az intézmények iránti közömbösségükben és az 
egyéniségbe vetett látszólag megrendíthetetlen hitükben nyilvánul meg. 
Sokan, de  nem mind vélik úgy, hogy a pluralisztikus politika (és az 
explicit politikai ideológiák) megjelenése nem a szabadságjogok tényle-
ges bővülése, hanem a közügyek intézésének igen siralmas és költséges 
módja. Nagyon gyakran ugyanis semmi egyébről nincs szó, mint a 
„demokrácia homlokzata” mögé elrejtőző kapzsi magánérdekekről. 
Ugyanakkor a kelet-európaiak igenis szeretik az alapvető szabadság-
jogokat, különösen a véleménynyilvánítás szabadságát, tekintve, hogy 
mindenfajta hatalommal szemben hagyományosan mély gyanakvással 
viseltető pozitivista és agnosztikus társadalom örökösei. 

Nonszensz az a nyugaton elterjedt vélemény, hogy Kelet-Euró-
pában az engedelmességre való hajlam a (polgári) demokratikus ha-
gyományok hiányának a következménye. A liberalizmussal szemben 
tapasztalható széles körű bizalmatlanság, amely mind a képviseleti 
kormányzat (vagyis a „parlamenti demokrácia”, miközben a két foga-
lom, a képviseleti és a demokrácia, valójában szinte kizárja egymást), 
mind az egyenlőtlenséget termelő piacgazdaság tekintetében tapasz-
talható, nem jelent törvénytisztelő magatartást a mindennapi életvitel-
ben, nem jelenti  a családi, szexuális és nevelési szokások merevségét. 
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Bármennyire is lázadó természetűek Kelet-Európa népei, a szélsőséges 
piacgazdaságra való áttérés által előidézett társadalmi pusztítás, amely 
pl. Magyarországon a munkahelyek felének az eltűnésével járt az 1990-
es évek legelején, ami mindmáig helyrehozhatatlan károkat okozott, 
komoly következményeket vont maga után. (Amikor Kelet-Európáról 
beszélek, a fogalomba beleértem Oroszországot, a legfontosabb kelet-
európai államot, továbbá a volt Szovjetunió európai köztársaságait is.). 

Ezeket a következményeket, amelyek talán súlyosabbak, mint Észak- 
Nyugaton, de igen hasonlatosak a  periférián vagy a félperiférián el-
helyezkedő országokban, így Ázsia és Latin-Amerika iparosodottabb 
térségeiben történtekhez, világosan és közérthetően be kell mutatni. 

Ilyen következmény a kifejezetten egyenlőséget hirdető rendszer 
fölszámolása volt – azaz a jóléti államé, amely nagyrészt a munkás-
mozgalmak (a szakszervezetek és az osztálypártok) vívmánya volt, és 
egyensúlyt teremtett a tőke és a munka, bal- és jobboldal, Kelet és Nyu-
gat között. Az európai jóléti rendszer dicsőséges harminc esztendejének 
(les trente glorieuses) a vége (Kelet-Európában ez csak húsz esztendő volt, 
les vingt glorieuses, mivel csak az 1960-as évek elején ért véget a komor 
sztálini fölhalmozási korszak), amikor az ellenhatalom már nem volt 
többé képes kikényszeríteni a profitok korlátozását, a növekedést és 
az újraelosztást, főleg a jóléti újraelosztási rendszerek fönntartását és 
továbbfejlesztését, új problémák merültek fel. A tőkeadók csökkentése, 
a nemzetközi kereskedelem liberalizálása, az új technikák (technológi-
ák) megjelenése nyomán állandósult a bércsökkentő nyomás, és újra 
megjelent a  strukturális munkanélküliség. Pontosan ekkor érkezett el 
az a pillanat, amikor az emberek, akik haszonélvezői voltak a korábban 
folyamatosan bővülő munkaerőpiacnak és ennek következtében pl. az 
oktatás és az egészségügy példátlanul magas GDP-arányos részesedé-
séből fakadó előnyöknek, szándékaik ellenére kihullottak a rendszerből. 
Márpedig az államnak, a csökkent költségvetési bevételek ellenére, 
épp ekkor kellett volna fokozottabban gondoskodnia a rászorultakról 
(munkanélküliek, migránsok, gyerekek és idősek), akik saját erejükből 
semmiképpen sem képesek emberhez méltó életre. 

A folyamatosan fogyatkozó állami bevételekkel szemben állnak a 
folyamatosan növekvő szociális szükségletek. Ezért az ún. fejlett ipari 
országokban a kormányok – a latin-amerikai ún. baloldali populista 
kormányok kivételével – a társadalmi nyugalom fenntartása érdekében 
új eszközökhöz nyúltak. Az alkalmazott politikai eszközök természe-
tesen igen változatosak, de sok közös elemük van. Ilyenek pl. azok az 
ideológiai támadások, amelyek célja a múltban kiharcolt „emberi jogok” 
visszavonása mint a társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek erköl-
csi és biológiai alapokon álló magyarázata (a semleges „sokszínűség” 
[diversity] kifejezés mögé bújva).
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A kapitalista társadalmakban kizárólag a tőke és a munka minősül 
legitim, igazolható jövedelemforrásnak. Minden egyéb (főleg az újra-
elosztásból származó) jövedelem „tisztátalannak” minősül, de a jóléti 
állam és a szociáldemokrata humanizmus szellemében, bizonytalan 
tartalmú szociális jogként elfogadták.

Ettől mára megfosztották az embereket. Azokat, akik nem dol-
goznak – mert egyszerűen nincs munkájuk – alacsonyabb rendűnek, 
sőt élősködőnek tekintik. A szociális segélyek, illetve bármilyen fajta 
állami támogatás igénybevételét visszaélésként bélyegzik meg, amit 
az ingyenélő bevándorlók, egyedülálló anyák, munkanélküliek, mun-
kaképtelenek, idős nyugdíjasok, fogyatékkal élők, állami alkalmazot-
tak, diákok, értelmiségiek és egyéb hasonló emberek kapnak. Nicolas 
Sarkozy szerint csak a  „korán kelő Franciaország” (la France qui se lève 
tôt) érdemel tiszteletet. Akik pedig állástalanok, azok lusta munkake-
rülők. Az elsősorban színes bőrű külföldiek kitoloncolásakor pedig úgy 
állítják be ezt a politikai döntést, mintha a kiutasítottak természetileg, 
hogy ne mondjuk: „fajilag” mások,  egyben erkölcsileg  elitélendők. 

Tizenhat törvény egy nap alatt
Miközben élet-halál harc folyik a fogyatkozó állami forrásokért és 

a közszolgáltatásokért, az igénylők száma többszörösen meghaladja 
azokét, akik valóban reménykedhetnek a támogatások elnyerésében. 
Ez a halálos verseny a politikai közbeszéd szerint az erkölcsileg, 
fizikailag és intellektuálisan  rátermetteket díjazza, vagyis azokat, 
akik „megérdemlik”. A rendszert a fiatal, szorgalmas és alkalmazko-
dó személyekre (férfiakra) szabták. Az, aki nem fogadja el ezeket a 
szabályokat, az ellenkezik a dolgok természetes rendjével. Azoknak, 
akik nem akarnak vagy nem képesek versenyezni, az állami kényszer, 
szükség esetén rendőrségi erőszak alkalmazásával kell szembesülniük. 
A „szabad piacgazdaság” ellenfeleit nehezen kivívott szabadságunkat 
veszélyeztető utópistáknak, totalitáriusnak, a múlt foglyainak tartják.

Ilyen általános viszonyok közepette lépett színre az új (magyaror-
szági) jobboldali többség. Ez  köztudomásúlag kétharmados többség 
a magyar parlamentben, s a hatalmában áll az alkotmány módosítása, 
sőt új alkotmány bevezetése is.   A többség vezére, Orbán Viktor mi-
niszterelnök, merész, kitartó és hatékony kritikusa volt a végtelenül 
népszerűtlen, tehetetlen és korrupt szociál-liberális koalíciós kormány 
neokonzervatív politikájának. Egyebek között támogatta az orvosi vizit-
díj és a tandíj bevezetése ellen a szakszervezetek által kezdeményezett 
népszavazást, amelyet fölényesen megnyertek. (Azóta Orbán Viktor 
gyakorlatilag mindkét szektorban bevezette ugyanezeket a lakosság ter-
heit súlyosbító intézkedéseket, amelyeket  a legkisebb „morgás” nélkül 
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vettek tudomásul.) Egyébként a választási kampány során nem is fedte 
föl a terveit, ezért gyakorlati lépései hatalmas meglepetést okoztak. 

Jól ismert vitézi tetteit még fölsorolni is nehéz, ugyanis ez túl sok 
teret venne igénybe. Az elképesztő tempójú törvényhozás rendkívüli 
módon megnehezíti a fejlemények nyomon követését. Csak egy példa 
arra, hogy miként is mennek a dolgok: 2011. december 23-ikán, azaz 
a parlament őszi ülésszakának utolsó napján, karácsony előestéjén a 
többség 219 (mint utóbb kiderült: valójában 307) törvény módosításáról 
döntött. Ezeket a törvényeket december 30-ikán hirdették ki és – a 2012. 
január 1-jétől hatályos új alkotmányt megelőzendő – december 31-ikén, 
illetve január 1-jén léptették hatályba. Evvel az eljárással egyidejűleg 
elejét vették az Alkotmánybíróság esetleges közbeavatkozásának is, 
mivel az új alkotmány értelmében a testület elvesztette hatásköreinek 
egy részét. Vita nem volt. Karácsonykor persze csak kevés beszámoló 
látott napvilágot, s minderről az emberek máig alig hallottak valamit. 

Ezért nem is éri kritika ezeket a törvényeket. Márpedig semmibe 
vették a törvényalkotás és az alkotmányozás összes kötelező szabá-
lyát.  Fortélyos kibúvóval  mellőzhették teljesen a kötelező érvényű 
előzetes egyeztetések gyakorlatát. A szokásos eljárás szerint ugyanis 
a kabinet terjeszti be a törvényjavaslatokat. Ezzel szemben a „private 
member’s bill” brit parlamenti gyakorlatához hasonló egyéni képviselői 
indítvány alkalmazásával kerülik meg a szokásos eljárást. Jól példázza 
az eljárás rögtönzött természetét, hogy egy alkalommal még egy nem 
létező országgyűlési képviselő (!) nevében előterjesztett javaslatot is 
megszavazott az Országgyűlés, amely azóta törvényerőre emelkedett 
és hatályosult. Nagyon egyszerűek e törvénykezési hajsza (december-
ben egyetlenegy nap alatt az Országgyűlés 16 törvényt fogadott el) 
mögöttes szándékai:

1. Tartósítani a jelenleg uralkodó párt hatalmát több magas közjogi 
tisztségviselő megválasztásával 9-11 évre. Mandátumuk lejártával va-
lamely új jelölt megválasztásához pedig kétharmados többségre lesz 
szükség, aminek bekövetkezte igen valószínűtlen.

2. A választott testületeknél jobboldali és üzleti – bár ők voltak már 
eddig is többségben – vezetők pozícióba emelése. 

A helyi önkormányzatok – noha jelenleg  93 százalékukat a jobb-
oldal irányítja – hatásköre lényegesen szűkül, illetve többségük 
helyébe kormányhivatalok lépnek. Különböző trükkök révén a 
bíróságok, ügyészségek, az állami számvevőszék, a médiatanács, 
a kulturális intézmények stb., stb. élére örök időkre a jobboldali 
kormány kinevezettjei kerülnek. (Minden iskolaigazgatói, múzeum-
igazgatói, színigazgatói stb. állást újra pályáztatnak. A közszolgálati 
médiákból ezreket bocsátottak el, több mint 200 bírót „nyugdíjaztak, 
folyik a tisztogatás a kutatóintézetekben és egyetemeken.) A vég-
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rehajtó hatalom minden ágazata a kormány felügyelete alá került. 
Az új alkotmányban már nem szerepelnek alapjogok, mivel ezentúl  
gyakorlásuk („élvezetük”) kötelességek teljesítésének a függvénye. 
Az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét törölték a szövegből. A 
választójogi törvény módosítása szinte kizárja az esetleges kormány-
váltás lehetőségét. Gyakorlatilag lehetetlenné tették a sztrájkokat és 
népszavazásokat.

Az „Alaptörvény” számos intézkedése azt célozza, hogy elejét 
vegye bárminemű változásnak. Így pl. tartalmazza a botrányosan 
igazságtalan egykulcsos személyi jövedelemadót. Jellemző, hogy az 
Európai Unió és a nyugati liberális sajtó tiltakozik a Magyar Nem-
zeti Bank autonómiájának korlátozása miatt, miközben alig történik 
említés az Európai Szakszervezeti Szövetségnek (CES) az elnyomó 
jellegű munkaügyi jogszabályokkal kapcsolatos tiltakozásáról. A 
titkosszolgálatok legfontosabb központját immáron Orbán Viktor 
személyi testőre irányítja, a többi állambiztonsági szolgálat parancs-
nokságát pedig a jobboldalhoz közel álló őrző-védő szervezetekből 
érkezett kétes figurákkal népesítették be. Számos, vitán fölül indokolt 
korrupcióellenes pör folyik, de  kizárólag szocialista vezetők ellen.  
A kommunista pártokat és utódszervezeteiket, így a legjelentősebb 
ellenzéki pártot, az MSZP-t az új alkotmány „bűnszervezeteknek” 
kiáltja ki. A közoktatást a katolikus egyház által befolyásolt, erősen 
szelektív, diszkriminatív rendszerré változtatták. A fasizmus elleni 
küzdelem mártírjairól elnevezett utcákat, vagy a Franklin D. Roose-
velt nevét viselő teret átkeresztelték, de Ronald Reagan szobrot 
kapott.

A jobboldali kormány több (javarészt indokolt) „populista” intéz-
kedése, így a magánnyugdíj-pénztári megtakarítások államosítása, a 
külföldi bankokra és néhány külföldi áruházláncra, pl. a Tescóra kive-
tett különadók, a lakáscélú devizahitelek forintosítása (feltéve, hogy a 
fönnálló adósságot azonnal kiegyenlítik) – dühödt reakciót váltott ki 
nyugat-európai pénzügyi körökben.  Ezek az intézkedések valójában 
csak keveseknek, főként a fölső középosztálynak kedveztek. Mind-
azonáltal, nekik köszönhetően néhány hónapra, vagy hétre némileg 
csökkent a kiadások visszafogásának és a megszorító intézkedések 
bevezetésének szédítő üteme. 

Bármennyire is kérdésesek a polgári demokrácia erényei, a demok-
ratikus szabadságjogok ellen folyó átfogó támadást nem lehet nem 
elítélni, így különösen a gyalázatos médiatörvényt.  Az új törvények, 
rendeletek és jogintézmények révén akarják megfosztani a magyar 
népet a szabad véleménynyilvánítástól, valamint akarata békés érvé-
nyesítésének a lehetőségétől. 
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De mi van emögött?
A nemzetközi sajtó ezt meglehetősen fölületesen kezeli. Márpedig 

magától értetődik, hogy meg kell érteni Orbán Viktornak és társainak 
az indítékait. Annál is inkább, mert sem ő, sem elvbarátai nem ördögök.

Orbán nemzeti újjászületést óhajt. Szeretne véget vetni az elmúlt 
két évtizedet jellemző hanyatlásnak és bizonytalanságnak, az irány-
zék nélküli, szüntelenül változó célok közti hánykolódásnak Nem 
egyszerűen a nemzeti nagyság helyreállítása a célja, hanem sikeres 
gazdaságot szeretne és az állam ujjászervezését. Utóbbit nem min-
den ok nélkül kaotikusnak, gyönge hatékonyságúnak látja, olyan 
intézményrendszernek, amely már minden tekintélyét elveszítette. 
Elgondolása részben a mainstream, többségi fölfogást tükrözi. Hisz 
a liberális varázsszerben: erős és népes, vállalkozó kedvű, szorgos, 
bátor, takarékos középosztályra van szükség, amely a nemzet gerince. 
Az összes adókedvezményben és állami támogatásban ez a többnyire 
fiatal középosztály részesül, amelyhez ő maga és baráti köre is tartozik. 
Orbán voltaképpeni eszménye a kisvállalkozó, a független polgár, a 
hazafi, aki államtisztelő, jogkövető, vallásos, tiszteli a hagyományt és 
a tekintélyt. Ez a fölfogás komoly rokonságot mutat Margaret Thatcher 
elképzelésével a „tulajdonosi demokráciáról”. 

A jobboldal ezért is támogatta, hogy a középosztály saját tulajdonú 
családi házakra tegyen szert, ami kiváltó oka lett a magyarországi 
jelzálog-krízisnek. A magyar jobboldal, más, főleg kelet-európai kon-
zervatívokhoz hasonlóan úgy véli, hogy az ilyen középosztálynak 
egyfelől a multinacionális nagyvállalatok, a nemzetközi intézmények 
és a finánctőke, másfelől a proletárok, a szegények és a kommunisták  
meg a munkanélküliek (vagy nevezzék őket, ahogy akarják) alkotta 
alantas csőcselék az ellenségei. 

A magyarországi jobboldal nem egyszerűen csak régimódi és 
fajüldöző. Ez a jobboldal mindenekelőtt a szegények megsegítését el-
lenzi, a „többnyire roma” munkanélküliek (ez a vélekedés egyébként 
egyszerűen nem igaz)  szociális segélyezését, továbbá ellenszenvvel 
viseltetik a társadalom minden ún. improduktív csoportjával szemben. 
Ezeket inaktívaknak nevezi, s e fogalom alá sorolja a nyugdíjasokat. 
(Legújabban egyébként különösen mély és meglehetősen kellemetlenül 
ellenséges magatartást tanúsít az idősekkel szemben). Ezért is fordul 
szembe a jobboldal olyan élesen a szakszervezetekkel, ami véleményem 
szerint öngyilkos álláspont, bár pillanatnyilag eredményes.

Ahhoz, hogy ráerőszakolja az országra az új rendet, az új autoritárius 
államnak sok pénzre van szüksége. Ezt a pénzt a kormány újabb meg 
újabb és még újabb megszorításokkal igyekszik előteremteni. Ezenköz-
ben nincs pénz a művészetekre, a régészetre, a műemlékvédelemre, a 
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könyvkiadásra, a kutatásra. Mindez avval a másodlagos előnnyel is 
jár a rendszer számára, hogy megszabadul a baloldali vagy liberális 
értelmiségtől. De nem jut pénz a közösségi közlekedésre, a környe-
zetvédelemre, a kórházakra és rendelőintézetekre, körörvosokra, az 
egyetemekre és az általános iskolákra se, és nincs pénz a látás- és 
hallássérültek, a mozgáskorlátozottak és a betegek támogatására sem. 
Viszont bőkezűen pénzelik a sportot, mivel az köztudomásúan segíti a 
harciasság, a közösségi szellem, a lojalitás, az önfegyelem, az erőfeszítés 
és más férfias jellemvonások erősítését.

Közmondásosan előnyben részesítik a cselekvést a beszéddel 
(értsd kritikai gondolkodással) szemben. Utóbbi a fecsegő osztályok 
(clasas discutidoras, chattering classes) tulajdonsága, amelyet olyannyira 
gyűlölt Don Juan Donoso Cortés és legjobb tanítványa, Carl Schmitt. 
Ebben nincs semmi különös, hiszen a konzervatívok – különösen a 
konzervatív gondolkodók – mindig is gyűlölték az értelmiséget és a 
„kávéházak közönségét”, s még nem is olyan régen azt hitték, hogy a 
francia forradalom a  „sociétés de pensée”, a szabadkőműves páholyok 
és a klubok  műve lehetett… 

Orbán „munkaalapú társadalomról” szónokol, s ünnepélyesen 
beharangozta a jóléti állam végét. (Bár a jóléti államnak már réges-rég 
befellegzett.) Ebben sem igen különbözik Camerontól, Sarkozytől, 
Barrosotól, Rajoytól, Montitól, Harpertől, Merkeltől és Lagarde-tól, 
akik igencsak elborzadnának, ha valaki kimondaná róluk, hogy ők se 
különböznek Orbántól. Orbán azonban merészebb és következetesebb, 
mint ők. Ugyanakkor kevésbé kötik őt a körülmények, a formák, a 
hagyományok és a ceremóniák. 

Orbán nem habozott, és gyökeresen átalakította a munkanélküli-
ellátások rendszerét, s ezt – ne feledjük – már Clinton és Blair kezde-
ményezte. Ezentúl csak az lesz  jogosult a munkanélküli-segélynek 
(„rendelkezésre állási támogatásnak”, „álláskeresési támogatásnak”) 
elkeresztelt alamizsna igénybevételére, aki hajlandó mélyen a mini-
málbér alatti sovány fizetségért, a kelet-európaiak által igen kedvelt 
belügyminisztérium fölügyelete alatt a hatóságok által előírt bármilyen  
munkát elvégezni. Az alig leplezett kényszermunka bevezetésének 
első kipróbálására egy „faji incidensekről” hírhedt faluban került sor, 
amelynek utcáin neonáci félkatonai egységek parádéznak. Ez a falu 
avval is kitűnt, hogy neonáci polgármestert választott magának. A 
többnyire roma származású közmunkások szigorú rendőri fölügyelet 
mellett dolgoznak, állandó zaklatások és megaláztatások közepette, 
az ellenséges, őket munkakerülőknek gyalázó jobboldali médiumok 
vigyázó tekintetének kereszttüzében. Hála istennek, az inkompetens 
magyar állam képtelen lesz ezt végrehajtani, ámbár rossz szándékához 
kétség nem fér.
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A helyzet paradoxona, hogy miközben az Európai Unió és az Egye-
sült Államok támadja Orbán Viktort, a lényeget illetően teljes mértékben 
egyetért politikájával. 

Ugyanakkor a leghatározottabban ellenzik függetlenségi törekvéseit 
és bankellenes retorikáját. Figyelemre méltó, hogy a hivatalos magyar 
propaganda állítása szerint a magyar kormányt a nemzetközi baloldal 
megfélemlíti! Ezek után nincs miért megütközni azon, hogy Martin 
Schulz, az Európai Parlament újdonsült (szociáldemokrata) elnöke 
megkérdezte: vajon baloldali-e Barroso vagy Juppé? Ezek az urak 
megfeledkeznek a közép-európai radikális jobboldal meggyőződésé-
ről, miszerint a finánctőke és a kommunizmus tulajdonképpen egy és 
ugyanaz. Mindkettő kozmopolita, modernista, világi és republikánus. 

Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a magyar nép szempontjából, 
életünk három legfontosabb tényezője – az Orbán-kormány, az EU-
IMF-USA trojka, valamint a magyarországi ellenzék – hajthatatlanul 
és mindennemű fönntartás nélkül újabb és újabb megszorításokat 
kíván kikényszeríteni. Ebből a szemszögből szinte bohózatba illik, 
hogy a nyugati sajtóorgánumok, a nyugati kormányok és a nemzetközi 
politikai és pénzügyi szervezetek elítélik a magyar jobboldalt. Hatal-
mas küzdelem folyik semmiségekért. Távolról sem azt állítom, hogy 
a magyarországi polgári demokrácia halálának ne lenne jelentősége, 
hiszen ez rettenetes. A történelem arra tanított bennünket, hogy nem 
szabad lebecsülni az eltérő típusú tőkés rendszerek közötti különbsé-
geket.  Ezek a különbségek csak fokozatiak, nem lényegiek; könnnyen 
fölismerhetők a modern polgári kormányzatok autoritárius hajlamai.      

A nyugati sajtó állandó támadásai erős nacionalista reakciót váltot-
tak ki Magyarországon: neonáci országgyűlési képviselők EU-zászlót 
égettek, s az emberek meg vannak rökönyödve, hogy az egyébként 
népszerűtlen kormányukat a külföld magával a Sátánnal azonosítja. 
A nemzeti sértődés (amely, attól tartok, részben indokolt) mozgósíta-
ni fogja a jobboldalt, és ezt vetik majd be a demokratikus és szociális 
tiltakozások ellen. Erre pedig a legkevésbé sincs szükségünk. Mindez 
csak arra fogja ösztönözni az Orbán-kormányt, hogy folytassa a Nagy 
Semmibe vezető végzetes harcát. 

És itt elérkeztem írásom legfontosabb mondanivalójához, nevezete-
sen a nemzeti szuverenitás kérdéséhez.

Ha elfogadjuk, legalább föltételesen, hogy a kapitalizmus pusztulása 
nem a közeli jövő perspektívája, meg kell vizsgálnunk, hogy a politikai 
hatalomváltás kívülről történő kikényszerítése kedvez-e vagy sem a 
demokráciának. Azt tapasztaltuk, hogy a válság miatt olyan országok-
ra, mint Olaszország, vagy Görögország népi fölhatalmazás nélküli, 
meg nem választott hivatalnokokat, volt bankigazgatókat,  techno-  és 
bürokratákat kényszerítettek rá. Ha Orbán Viktor autoritárius, sőt: 
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félig diktatúrás intézkedései lehetetlenné teszik a népakarat érvénye-
sülését, a külföldi hatalmak beavatkozásának is hasonlók lesznek a 
következményei. Orbán Viktort legalább megválasztották. Noha ez 
fortéllyal történt, hiszen valós szándékairól hallgatott, mindenesetre 
választások útján került hatalomra. A demokráciát sokféleképpen alá 
lehet ásni. Ennek egyik módja a zsarolás. Ilyen az európai pénzügyi 
(kohéziós, fölzárkóztatási) alapok megvonása vagy hasonlók: mindez 
az erő alkalmazásával óhajtja megváltoztatni az ország politikáját. Ez 
tisztességes liberálisok számára is elfogadhatatlan.

Kizárólag egyetlenegy legitim politikai szereplő rendelkezik fölha-
talmazással döntésre, s ez a magyar választók közössége.  A magya-
roknak üdvözölniük kell a szolidaritás megnyilvánulásait, a külföld 
szolidaritását és együttérzését. Hálásak vagyunk, hogy bajaink nem 
maradnak észrevétlenek, és a nagyhatalmak fővárosaiban nem mennek 
el szó nélkül mellettük. Mindazonáltal ránk hárul a felelősség, hogy 
döntsünk hazánk sorsáról. Ez tehát a mi akaratunkon múlik. Igaz, nagy 
veszélyben vagyunk. Mindazonáltal, ha a magyar jobboldalt az a vád 
éri, hogy semmibe veszi a nép hangját, nem a külföld hangjának kellene 
ezt helyettesíteni, vagy túlharsognia. Köszönjük szépen, de mi fogjuk 
a mi dolgainkat elrendezni. Tragikus dolog lenne, ha a Strasbourgban, 
Brüsszelben és Washingtonban lejátszódó bohózatok egyesítenék a 
magyar hazafiakat legveszélyesebb ellenségük, Orbán Viktor zászlaja 
alatt. Ez hozná el számára a diadalt, s számunkra a talán megérdemelt 
keserű vereséget.

A hiteles és valóban demokratikus magyar ellenzéknek szembe kell 
fordulnia az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, a Nemzetkö-
zi Valutaalap és az amerikai establishment által képviselt katasztrofális 
megszorító politikákkal is, és nem csupán az alpári magyar jobboldallal. 
Ha ilyen ellenzék megszületik, önöknek nem kell többé aggódniuk 
Magyarországért.

1 Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró. Ez az írás rövidített formában megjelent a Le 
Monde diplomatique 2012. februári számában (G. M. Tamás: „Hongrie, laboratoire d’une 
nouvelle droite”) és a lap más nyelvű változataiban (kb. 30 nyelven), teljes egészében 
közölte románul az Observator cultural 2012. február 17-én és a CriticAtac internetes 
folyóirat február 20-án, a Zarez c. horvát folyóirat február 16-án, Szerbiában a marks21 
internetes folyóirat (http://www.marks21.info/novine/24.pdf), a Krytyka polityczna (sajtó 
alatt) Varsóban, továbbá egy szlovéniai baloldali szájt. – Az angol eredetiből fordította 
Forgács András.
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Megszorítás, adósság és 
társadalmi leépülés Európában
Ewa Charkiewicz1

Nem szemlélhetjük az adósságot önmagában, csakis annak követ-
kezményeivel, a fonák megszorítási intézkedésekkel együtt. Látni kell 
az adósság szerepét az Európában a 12. századtól kezdve fokozatosan 
kialakult piacgazdaságban – az uzsora létrejöttét, az adósságból szüle-
tett vagyont és meggazdagodást – ami a mai financiális kapitalizmushoz 
vezetett el.

Az adósságfüggő gazdaságnak fontos tulajdonsága az állandó térbeli 
terjeszkedés, a széles körű hatás, melyet a társadalmi újratermelés min-
den területén kifejt, valamint a profit forgásának (a tőkefelhalmozásnak) 
a felgyorsulása. Minél gyorsabb és nagyobb mértékű az expanzió, 
annál nagyobb a nyomás a társadalom újratermelési folyamataira és 
a környezetre, ezért a szakszervezeteknek, a baloldali pártoknak, a 
feministáknak, a környezetvédőknek, a szegénység elleni hálózatok-
nak eszközökre van szüksége a tőkeforgás lassítására és a gazdaság 
adósságfüggésének csökkentésére.   

A financializálás, a pénzügyek túlburjánzása fogalmak a pénzügyek 
elsődleges szerepét jelentik a kormányzati gyakorlatban, mind az 
államok, mind a vállalkozások, mind pedig a mindennapi élet meg-
szervezésében. 

1. Az állam financializálása a gazdaságpolitika következménye. 
Azt jelenti, hogy a döntéshozó hatalom a pénzügyminisztériumok és 
a központi bankok irányába tolódik el. A politikai döntéseket befek-
tetői szemmel hozzák, és a befektetőkre figyelnek. A szociális szektor 
területeit piacosítják, a társadalmi elemzést és az értékelést pedig a 
társadalmi és a környezeti problémák pénzügyi diagnózisa helyettesíti. 
A kormányzás a költségvetési elosztás formáját ölti, a döntések időbeli 
keretét a költségvetési és projektciklusokra redukálják. Az állam szerepe 
megfordul. Többé már nem a közszükségletek kielégítése a cél, hanem 
az aktív részvétel az új piacok létrehozásában és meghódításában: egy 
befektető cég mintájára szervezi át és mint a befektetők támogatóját 
legitimálja önmagát. 

2. A cégek irányításában bekövetkező változás következményeként 
a vállalatirányításban a befektetők nyeresége kizárólagos szemponttá 
vált. 

3. A mindennapi élet piacosítása a hitelektől való függésből ered, 
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olyan életpályamodell bevezetésével, amely egy projektfinanszírozási 
tervre hasonlít. Így alakul ki olyan helyzet, melyben humán tőkéről 
beszélünk, s e fogalom nem jelent mást, mint hogy saját magunkat is 
befektetési célpontként értelmezzük, és így üzleti tervként értékeljük.

4. A pénzügyi szektor nyereségesebb, mint a gazdasági élet más 
területei, az új virtuális gazdaság pedig olyan adósságokra épül, ame-
lyek strukturált pénzügyi termékeken (a képzeletbeli tőke új fajtáján) 
alapulnak, olyan jövedelmekkel, amelyek a látszat ellenére is a termelő 
reálgazdaság, az újratermelés és a természet függvényei. 

Mély politikai válságban van mindaz, amit államként ismerünk.
A politika többé nem politika. A szuverenitás a tőke és az egyház 

felé tolódott el. Az állam és a gazdaság közötti választóvonal eltűnt, a 
politika alárendelődik a gazdaságnak, aminek súlyos következményei 
vannak a társadalmi újratermelésre nézvést: sok területét reprivatizál-
ták, vagyis újra magánkézbe adták – a háztartások és a nők rovására. 
A neoliberális állam politikai szubjektuma nem az állampolgár, hanem 
a befektető. A jelenlegi válság a neoliberális forradalom eredménye 
mind a gondolkodásban, mind a kormányprogramokban, mind pedig 
a politikában. A vállalatirányítási módszerek alkalmazása a társa-
dalom életében azt eredményezi, hogy óriási verseny alakul ki még 
a háztartások között is, óriási nyomás nehezedik a munkabérekre, 
melyek fokozatosan csökkennek, állandósul a létbizonytalanság, nő a 
munkaintenzitás, miközben a szociális jogokat kiveszik a törvények-
ből, és lépésről lépésre meg is szüntetik. A változások bevezetése évek 
óta folyik: fokozatosan teremtenek alkalmat a sokkterápiákhoz, egyre 
növekvő számban használnak taktikai érveket, erkölcsi hivatkozásokat, 
vagy az elkerülhetetlenséget hangsúlyozzák, kiforgatják a szabadság és 
az igazságosság szavait. Eleinte azt mondták, hogy nincs harmadik út, 
azután mégis lett – csak éppen neoliberális –, az ebből megmaradtak 
összeomlásának éppen most lehetünk tanúi. A világ és a mindennapi 
életünk újrarendeződése történelmileg az ipari forradalom által okozott 
változásokkal mérhető össze. Paradox módon ma valamennyiünknek 
ellenforradalmivá kell válnunk.   

A másik Európa
A kelet-európai „átmenetek” választ jelentettek a profitráták csökke-

nésére, amikor lehetővé tették a nyugat-európai cégek számára a gyors 
és magas nyereségek realizálását. Azt is mondhatjuk, hogy számukra 
felgyorsult és földrajzilag is kiterjedt a pénzügyi tőkefelhalmozás. Kelet-
Európa és az új EU-tagállamok egyenlőtlen integrációja a gyarmatosítás 
politikai-gazdasági folyamataihoz hasonlítható. Nagyon informatív 
volt, amikor az amerikai elnök a volt szocialista országok példájára 
hivatkozva „átmenetet” ajánlott Észak-Afrikának, és nagyjából ezzel 
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egy időben az EBRD2 elnöke is bejelentette, hogy a bank kész befek-
tetni és politikai tanácsokkal ellátni a „fejlődő Észak-Afrikát”. Mi itt, 
Kelet-Európában jól tudjuk, hogy egy ilyen terv azt jelenti, mélyebben 
integrálják Észak-Afrikát a globális pénzügyi piacokba, és ha ezt a ke-
let-európai átmenet modellje szerint hajtják végre, az a helyi lakosság 
kontójára történik. 

A kelet-európai lecke igen tanulságos, de kevés alkalom van arra, 
hogy ezekre a tapasztalatokra reflektáljanak. Mind a baloldali, mind a 
jobboldali politikai diskurzusban Európa fogalmán csak Nyugat-Eu-
rópát vagy csak a régi EU-t értik. Kelet-Európa változatlanul a másik 
Európa marad, és tegyük hozzá, hogy helyzete a szekrényben levő 
csontvázéra emlékeztet. Ennek történelmi és biopolitikai gyökerei 
vannak. (Az első fajokkal kapcsolatos intézetet 1921-ben Svédország-
ban Herman Lundborg alapította, célja a szlávok mint alsóbbrendű 
faj tanulmányozása volt. Az 1930-as években a német náci iskolák 
vették át a módszert, hogy tudományos kutatásokat folytassanak a 
zsidókkal kapcsolatban. Ez azt a fajta tudást és érvrendszert alapozta 
meg, ami a zsidók jogainak és tulajdonának elvételét, később tömeges 
legyilkolását tette lehetővé, s ezt az állam, a tudomány és a vállalatok 
összejátszásával, egy pszicho-materiális rendszer révén hajtottak vég-
re, amivel megjutalmazták a közönséges németeket; amint Giorgio 
Agamben figyelmeztet bennünket, ez a rendszer a jelenlegi politika 
rejtett paradigmája). A Szovjet-Oroszország elleni cordon sanitaire 
1918-ban kieszelt politikája folytatódott a szovjet blokk féken tartásá-
nak második világháború utáni politikájában. A szlávok és a zsidók 
faji megbélyegzése és a szovjetrendszer kriminalizálásának egymásba 
csúsztatása a barbár kelet-európairól szóló biopolitikai diskurzust ter-
meli ki. Ez azután igazolja azt a hódítást is, amelyet a szovjetrendszer 
összeomlása és a régiónak a globalizáció számára való megnyitása 
jelentett, amikor felosztották Közép-, Kelet-, Dél- és Nyugat-Balkánra, 
nem azonosítható államokra, annak függvényében, ahogy a neolibe-
rális reformok előrehaladtak, illetve a nemzetállami és a transzatlanti 
geopolitikai viszonyok alakultak.           

A baloldalon egyfajta visszavonultság uralkodik, ami a „kommunis-
ta” pártok politbüróiban uralkodó demokráciahiánynak, a tekintélyel-
vűségnek és a döntéshozás központosításának a következménye. Ezek 
a tényezők hozták létre azt a csendet, amely a baloldalt jellemzi, amikor 
a Kelet-Európát érintő kérdésekről kellene megszólalnia. Az államszo-
cializmusban a társadalom újratermelésének költségei megoszlottak a 
háztartások és az állam között (ahogyan több nyugati jóléti államban 
is), az ökológiai költségeket pedig az akkori és a jövendő nemzedé-
kekre terhelték. A társadalmi reprodukció költségeinek megosztása 
a szocialista államból a neoliberálisba való átmenet során megszűnt, 
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míg az ökológiai adósság megnőtt a termelési és a fogyasztási minták 
változása következtében. Ugyanekkor a gazdasági növekedés és irányí-
tás elsőbbsége, illetve a növekedésnek való alárendeltség megmaradt 
– mondhatnánk: ebből a szempontból folyamatosság volt az államszo-
cializmus és a neoliberalizmus között, bár az államszocializmus idején 
a gazdaságirányítás nem terjedt ki a szociális szektorokra, mint a neo-
liberalizmusban, és különbözött a gazdaság racionalitása és politikai 
eszközrendszere is. A gazdaságpolitikában, a jóléti kapitalizmussal 
összehasonlítva, a gazdasági aktivitás módszerei különböztek (például 
a szocialista gazdaságban a fogyasztói árak a termelői árakon alapultak 
(ehhez 2-10 % elosztási költség járult), a szocialista gazdaságok nem, 
vagy csak minimális mértékben voltak adósságfüggők, és rögzített ka-
matlábakkal dolgoztak. De közben a szocialista modernizáció ökológiai 
adósságot generált, a dolgozó és reproduktív embert gépnek tekintette, 
és a növekedés a nők nem fizetett házi munkájától függött, továbbá a 
hiánynak és a patriarchális szerkezetnek köszönhetően a házimunka 
terhe nagyobb volt, mint bárhol másutt a világon. Mégis, minden 
problémát figyelembe véve, mindezt kritikusan kell szemlélnünk. A 
gazdaság szocialista kormányzásának tanulmányozása és kutatása segít 
észrevenni, hogyan szervezhető meg egy olyan gazdaság, amely nem 
az adósságtól függ. A poszt-neoliberális politikának ugyanis szüksége 
lesz erre a fajta gyakorlatra, hogy az adósságfüggésen túllépő elképze-
léseit ki tudja dolgozni.    

Az átmenet tekintetében érdekes megemlíteni, hogy a piaci reformok 
már 1989 előtt elkezdődtek, például így csatlakozott 1982-ben és 1986-
ban az IMF-hez Magyarország, illetve Lengyelország. A Szovjetunióban 
a Komszomol ernyője alatt magánvállalatokat szerveztek az 1980-as 
években. Lengyelországban számos kísérlet történt az élelmiszerárak 
piacosítására, ami a Szolidaritás szakszervezet megjelenését provokálta 
ki az 1976-os és az 1980-as szocialista piaci reformok ellen. 1986-ban 
Lengyelországban a törvények átnevezték a „munkás és paraszt tulaj-
dont” állami tulajdonná, ami a későbbi privatizáció útját kövezte ki. A 
dereguláció megalapozását és a gazdaság szerkezeti átalakítását már 
a szocialista párti kormányok megkezdték.

Neoliberális állam és adósságfüggő növekedés 
Az átmenet adósság nélkül kezdődött, most viszont jelentős adósság 

(állami, vállalati, fogyasztói) és tőkekiáramlás figyelhető meg Kelet-
Európában. 1995-2005. között, például az Oroszországból kiáramlott 
tőke elérte a 284 billió USD-t. Az átmenet előtti adósság tekintetében 
Lengyelország kivételnek számított, hiszen hatalmas adóssága volt, 
1989-ben az államcsőd szélén állt. Ez volt az egyik oka annak, amiért 
a szocialista párti menedzserek kerekasztal-tárgyalásokba kezdtek az 
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ellenzékkel, ami a politikai hatalom megosztásához vezetett, és meg-
nyitotta az utat a neoliberális „sokkterápiák” előtt. A „szabad piac” és 
a demokrácia neoliberális formában jött el Kelet-Európába, az átmenet 
olcsó munkaerő- és nyersanyagforrásokat, alacsony adózást, valamint 
a nyugati vállalatoknak új fogyasztói piacokat hozott, míg a dolgozók-
nak az állami ipar és mezőgazdaság szétverése után a munkalehető-
ségek utáni hajszát, ez pedig megteremtette annak lehetőségét, hogy 
a magán-, a vállalati és az állami adósságok magas nyereség forrásai 
legyenek.   

A közepes és alacsony jövedelmű háztartások számára az átmenet 
állandó pénzügyi válságot teremtett. A legjobban érintett csoportok a 
korábbi ipari és mezőgazdasági munkások, különösen ezeknek a cso-
portoknak az asszonyai, akiknek vállalniuk kellett a szociális gondos-
kodás kötelezettségeit, miközben komoly jövedelemcsökkenést éltek át.   

Az átmenet második nemzedéke, a fiatalok többsége, akik ma lépnek 
a munkaerőpiacra, semmiféle egzisztenciális biztonságra nem számít-
hatnak sem ma, sem a jövőben. A szegénységi küszöb kiszámítására 
használt módszerek sötétben hagyják a szegénység mértékét, és a 
neoliberalizmus új osztályrasszizmusát alakítják ki a szegények ellen. 
Az átmenet magában foglalja a szociális jogok kivételét a törvények-
ből és a szociális szektor privatizációját. Mindezért a neoliberalizmus 
radikalizálódása a felelős, ami egyre erőteljesebben érvényesül, és 
amelyet a Nyugat utoléréséről, az Európába való visszatérésről szóló 
retorikával álcáznak. Új bőségről és gazdagságról szónokolnak – mi-
közben pusztít a szegénység, 20 év átmenet után a GDP szintje a régió 
számos országában nem éri el az átmenet előttit, vagy éppen az alá esett 
a legutóbbi pénzügyi válság következtében –, a magyar és a lengyel 
eset nem különleges.  

A neoliberális átmenet egyik legfontosabb dimenziója az volt, hogy 
korábban jelentős mértékű létfenntartási eszközt és ipart tettek tönkre 
igen rövid idő alatt (mintha csak háború söpört volna végig a térségen). 
Az új beruházások nem kompenzálják a foglalkoztatás csökkenését 
(Lengyelországban például 1990-2000. között a munkahelyek száma 
a privatizációk és a bezárások következtében 2.5 millióval csökkent, 
miközben 1.5 millió fiatal lépett be a munkaerőpiacra), vagy a mun-
kahelyek nem megfelelőek. Az elszegényedett népesség egyedüli 
készpénzhez jutási lehetőségét az uzsorások jelentették, beleértve a brit 
Providentet, amely – akárcsak sok más, a szegénységből élő vállalkozás 
– újjászületett azáltal, hogy kiterjesztette működését Lengyelországra, 
Ukrajnára, Szlovákiára és Magyarországra. Ezzel egyidejűleg az adóver-
seny, vagyis az óriásvállalatoknak és a meggazdagodott rétegnek adott 
adócsökkentések, a vállalatok profithajhászása és az egyéni érdekek 
nyers érvényesülése – így például a hasznot hajtó engedelmesség az 
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átmenetet levezénylő helyi kismenedzsereknek – az üzleti alávetettség 
rendkívül változatos formáit alakította ki: a privatizációs csalásoktól a 
törvénnyel lehetségessé tett különleges gazdasági zónák létrehozásáig, 
amelyek kiszivattyúzták a közjövedelmeket. Lengyelországban például 
a bányászati jogot a bevétel 1.5 %-ában állapították meg (összehasonlí-
tásul: Nigéria az olajtársaságok jövedelmének 50 %-át kapja meg a helyi 
fúrásokból). Egy másik példa a Dell, amely az írországi Limerickből 
költöztette át a gyárát a Łódz melletti különleges zónába, ahol az 
adókedvezményen kívül még 28 millió eurós szubvenciót is kapott. 
A Dell szociális adósságot hagyott maga után Limerickben, amelyet 
EU-alapokból fedeztek – 5 millió eurós segítséget adtak a közösségnek, 
amelyet veszélyeztet az ipar áthelyezése. Miután megkapta a lengyel 
kormánytól a szubvenciót, a Dell azonnal kiárusította łódźi üzemét 
a tajvani Foxcon társaságnak. A közös bevételeket közvetlenül, vagy 
rejtett szubvenciókkal is csökkentik, mint például az adókedvezmény 
vagy az adóverseny, miközben a kormányok növelik eladósodásukat, 
hogy finanszírozni tudják társadalmi kötelezettségeiket és befektetési 
terveiket.       

Vagyis Lengyelországban az a döntés, amely feljogosítja a hatalmat, 
hogy eladósodjon vagy sem, és mekkora kölcsönöket vegyen fel, nem 
a parlamenté, hanem a pénzügyminiszteré. Az egyedüli határ a 60 
%-os alkotmányos plafon, illetve a helyi elit csatlakozási tervei, akik 
így gyakorolnak nyomást annak érdekében, hogy a költségvetési hiány 
az EU-nak tetsző keretek közt maradjon, és azt erőltetik, hogy vegyék 
figyelembe az adósságszolgálat költségeit.  

Az átmenet másik aspektusa az volt, hogy a piaci logikát ki kell 
terjeszteni a szociális szektorra és végül magára az államra is, s így a 
közigazgatást vállalati modell szerint szervezték át. A helyhatóságok 
Lengyelországban befektetőként viselkednek, helyi vállalatokat szer-
veznek, és önkényesen alakítják át a köztulajdont vállalati vagyon-
ná. Amikor az államot vállalat módjára irányítják, akkor a bevételt 
termelő tulajdon olyan vagyon, amelyet maximalizálni kell, míg az 
állampolgárok – akik nem engedhetik meg maguknak, hogy maguk 
járuljanak hozzá életük költségeihez, és segítségre van szükségük 
egészségükhöz, oktatásukhoz, akik bérházakban laknak, gyermeket 
nevelnek, idősek, munkanélküliek vagy fogyatékkal élőként szorulnak 
támogatásra – minimalizálandó kötelezettséggé válnak. „Holt súlyt” 
jelentenek a költségvetés számára, vagy – ahogyan egy, a krosnói 
üveggyárból elbocsátott munkás mondta – a „szociális euthanázia” 
tárgyává válnak. A lengyel pénzügyminisztérium által javasolt egyik 
megoldás az, hogy hozzanak létre helyi pénzpiacokat a közadósságra. 
Az eladósodott helyhatóságok tovább kölcsönözhetnek a bankoktól 
és befektetési alapoktól, engedélyezve, hogy azok a helyi bevételek 60 
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%-áig eladósíthatnak más, nem eladósodott helyhatóságokat. (A klíma 
piacosításának példája nem maradt észrevétlen.)

 Az olyan országok, mint Lengyelország, a szociális szektorok 
kormány általi piacosításának kísérleti terepévé váltak. Először az 
egészségügy, a nyugdíjak, a lakhatás, a gyermekgondozás, a kommu-
nális szolgáltatások, a fogyatékkal élők segítése és a szociális segítség, 
valamint az oktatás válik pénzügyi problémává (például a financiális 
diagnosztika az egészségügyi reform során Lengyelországban felesle-
gessé tette az orvosi diagnosztikát). Az új ismeretek és érvek képezik 
a politikai döntések alapját, miközben az emberi jogi érveket mások-
kal helyettesítik vagy elértéktelenítik. Az egészségügy esetében azt a 
döntést, hogy egy páciens életben maradjon vagy meghaljon, nem az 
orvosok, hanem az új állami Orvosi Technológiai Ügynökség pénzügyi 
menedzserei hozzák meg, amely ügynökség mindenféle demokratikus 
ellenőrzés nélkül működik. A helyhatóságoknak, amelyek a kórházak 
névleges tulajdonosai, vagy ki kell fizetniük adósságaikat, vagy piacosí-
taniuk kell azokat. A közösségi tulajdon alapján korlátozott felelősségű 
vállalatokat hoztak létre a szolgáltatások biztosítására, most pedig 
folyamatban van eladásuk a külföldi befektetőknek, amelyek hitelt 
vesznek fel, vagy különleges befektetési módszereket kreálnak, hogy 
finanszírozni tudják a vásárlásokat. Végső soron a fogyasztók fogják 
megfizetni a hitelek árát az egészséggondozás, a víz vagy az energia 
megnövekedett árában.       

Lengyelországban (amely egyike a régió azon kevés országának, ahol 
a GDP növekedése meghaladja az átmenet előtti szintet) a GDP-növeke-
dés nagy része az EU-ból származó pénzügyi transzferek segítségével 
(strukturális alapok) keletkezett. Az EU által támogatott projektek 
előfinanszírozással működnek, ami azt jelenti, hogy az államnak köl-
csönöket kell felvennie az előfinanszírozásokhoz. Ennek a csúcsán a 
helyhatóságoknak adósságba kell verniük magukat, hogy biztosítsák e 
terveknek a megkívánt együttes finanszírozást, miközben a befektetési 
prioritásokról szóló döntést (hol és mit) nem helyben hozzák, hanem 
előzetesen Brüsszelben döntik el, és szigorúan szabályozzák. Az állami 
adósság csúcsán, a vállalati adósság és a magánadósság piacai kiter-
jedtek az átmeneti országokra (amelyeket feltörekvő gazdaságokká 
neveztek át). Ily módon az átmenet óriási anyagi siker volt különböző 
állami és magánadóssági termékek számára.

Feminista kritika
Amint azt valamennyien tudjuk, a nemzetközi pénzügyi intézmé-

nyek és a kormányok számára az állami adósság akkor válik problé-
mává, amikor az adósság kockázata fenyegetően megnő. A problémát 
a szociális szektor közkiadásainak visszavágásával, privatizációval és 
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a közigazgatás méretének csökkentésével, a természeti erőforrások 
növekvő kizsákmányolásával oldják meg. A feminista tudósok és akti-
visták elemezték a strukturális alkalmazkodási politikákat a Dél orszá-
gaiban vagy az átalakításokét Északon/Nyugaton hogy kimutassák: ez 
a szegénység növekedését és a társadalom újratermeléséhez szükséges 
szolgáltatások magánosítását jelentette. Ennek terhét a háztartások vi-
selik, és ez növeli a nyomást a nők gondviselői munkáján azzal, hogy 
a nőknek fokozottan hozzá kell járulniuk munkájukkal a társadalom 
fenntartásához. Jóllehet a GDP-növekedés újra megindul, a válságok 
és a globális adósságtól függő gazdaság állandó nyomorba taszítja a 
háztartásokat. Biológiai adottságaik és a társadalmi reprodukcióhoz 
kapcsolódó szocializációjuk következtében a nők felelősek a családok 
ellátásáért. A gondozói munka agonizál a szegénység és a bizonytalan 
jövedelmek miatt. A feminista tudósok jelzik, hogy a munkaerőpiac 
elnőiesedik, és a túlélés felelőssége is egyre erősebben hárul a nőkre. 
Ennek következtében mondhatják azt, hogy a pénzügyi adósságválság 
és a munkahelyi létbizonytalanság a társadalom újratermelésének 
válságát okozta. Amikor az állam csökkenti felelősségét a közszolgál-
tatásokban, a gondozói/reproduktív munka nem tűnik el, valakinek 
csinálnia és finanszíroznia kell azt. Amint néhány feminista közgazdász 
megjegyezte, a gazdasági hatékonyság társadalmilag nem hatékony. 

Ha a társadalmi reprodukció költségei nem oszlanak meg a háztar-
tások és a vállalatok között (ezt a folyamatot az állam közvetíti a jöve-
delmek és szociális transzferek újraelosztásával), az különösen érinti 
az alacsony jövedelmű háztartásokban élő nőket, mert ők fizetetlen 
gondozói munkával kompenzálják a jövedelem hiányát és az állam által 
biztosított szolgáltatások eltűnését. De a középosztálybeli háztartások 
is szorult helyzetbe kerülnek. Miközben az adósság felfújódik, és az 
adósságon alapuló gazdasági rendszerben felgyorsul a profit körfor-
gása, a valóságban mindez azoknak a munkába és az erőforrásokba 
történt régi befektetéseknek az eredménye, amelyeket most a pénzügyi 
szektor kiszipolyoz, például felemészti az emberek energiáját azzal, 
hogy alacsonyak a fizetések, és teljes létbizonytalanságban kell élniük és 
dolgozniuk. Az emberek és a természet reprodukciós ideje összeütközik 
a pénzügyi tőke felgyorsult reprodukciójának idejével.          

A feminista vizsgálódás számára új keretek nyíltak a termelési szféra 
mögötti gazdaság koncepciójának fogalmi kiterjesztésével. A feminista 
tudósok újragondolják a gazdaságot mint különböző, de egymással 
összefüggő gazdaságok összességét: a természet gazdaságát, az újra-
termelés gazdaságát (gondozás és létfenntartás), a termelő gazdaságot 
és a virtuális pénzügyi termékek új gazdaságát. Szükségünk van a 
közadósság nemi és emberi jogi alapon történő vizsgálatára. Ahhoz 
azonban, hogy vázoljuk ezeknek a projekteknek a tapasztalatait, politi-
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kai módszereit és a feminista nemi költségvetési elemzést, szükségünk 
van az államon való túllépésre, hogy vizsgálhassuk az adósságfüggő 
gazdaságot és bevezessünk egyfajta adóssági termékciklust vagy ter-
méklánc-elemzést azokra a kapcsolatokra, amelyek a virtuális pénzügyi 
gazdaság, annak belső instabilitása, illetve a termelő gazdaság és a 
reprodukciós, valamint a természeti gazdaság között vannak. Egy ilyen 
elemzés nem lenne teljes, ha nem foglalkoznánk az állam szerepével a 
pénzügyi kapitalizmus működtetésében.   

Alternatív stratégiák
Sokan közülünk már elkezdtek együtt gondolkodni és kifejleszteni 

a kritikai tudást, elemzést és érveket, hogy egy poszt-neoliberális po-
litikát valósítsunk meg. Együtt kell gondolkodnunk azokkal a nőkkel 
és férfiakkal, akik a helyi küzdelmeket vívják.                   

a) Szükség van arra, hogy megmutassuk, mi van a demokrácia 
látszata mögött, hogy rámutassunk azokra az okokra, melyek egyre 
több ember elnyomorodásához vezetnek; a társadalmat átalakító me-
chanizmusokra, a gazdasági növekedés ökológiai költségeire; hogy 
felgyorsítsuk a tőkefelhalmozástól a társadalom újratermeléséig és a 
gondviselés gazdaságáig való átmenetet. Ki kell szabadítani a fogyasz-
tókat, a vállalatokat és az államokat az adósságtól való függésből.  

b) A neoliberális gazdaságnak egy politika vezérelte gazdasággá való 
átalakítása új politikai ellenőrzés és új politikai tekintélyek megjelenésé-
től függ. Nem csupán a szélsőjobboldal európai felbukkanásáról vagy 
a „Berlusconi-féle pojácáskodásról” van szó, amelyekről már annyit 
beszéltünk, a probléma lényege az emberek és a gazdaság neoliberális 
irányítása. Amikor az államot a gazdasági racionalitás és a vállalati 
logika szerint irányítják, a demokrácia képzeltté, a társadalmi jogosít-
ványok és az emberi jogi érvek kiforgatottá és eltörölhetővé válnak. A 
spanyol felhívás a valódi demokráciára most mélységesen jogos. 

Amikor a szuverenitás a tőkéhez és az egyházhoz kerül, az állam 
vagy az EU új politikai szubjektuma már nem az állampolgár – hanem 
a befektető. Ezért politikai energiákat kell mozgósítani, hogy kifejlesz-
szük az elemzést, az érveket, és széles támogatást szerezzünk a belső 
reformok számára, hogy követeljük a társadalmi és emberi jogok figye-
lembe vételét. A piacok előkészítik a pénzügyi kapitalizmust; fel kell 
fedeznünk, hogyan szervezzük át a piacokat az adósságtól való függés 
megszüntetése után, hogy azok összhangba kerüljenek az emberi 
szükségletekkel, és szétosszák a társadalmi és környezeti reprodukció 
költségeit, és ezeket a kereteket nyomásgyakorlásra használjuk a refor-
mok és a politikába való stratégiai beavatkozás érdekében.     

c) Végül, de nem utolsósorban: ahogyan a társadalmi és a környezeti 
válság mélyül, a neoliberális állam, illetve az üzleti körök olyan meg-
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oldásra készülnek, hogy a társadalmi és a környezeti adósságot ránk 
terheljék. Úgy akarják biztosítani magukat a kockázatok ellen, hogy 
átlépik a földi határokat – ahogyan a földön kívüli űrt is kereskedelmi 
célokra akarják használni –, az erőforrásokat és a népeket az intenzívvé 
tett techno-politikai-katonai ellenőrzésük alá vonják. Sürgős szükség 
van a helyi és a szélesebb körű gyakorlati megoldásokra, hogy bizto-
sítsuk azokat a létfeltételeket, amelyek újraélesztik az együttműködés 
szervezeteit, alternatív társaságokat és csere-rendszereket hoznak létre 
a termelők és a fogyasztók között, újratervezik a helyi piacokat – úgy, 
hogy lelassítják a pénzforgást, és átalakítják az értékekről való gondol-
kodást, hogy újra hozzákapcsolják a reprodukció költségeihez, és limi-
tálják a gondoskodásra, munkára és a természetre gyakorolt nyomást.    

Következtetések
Ebből a perspektívából különböző intézkedések és küzdelmek fa-

kadnak az adósságválság ellen:
a) a tőkefelhalmozás lassítása (például társadalmi és környezetvédel-

mi szabályozások, beleértve az minimum alapjövedelem bevezetését, 
a munkajogok helyreállítását és a visszatérést a környezetvédelmi 
politika elrendeléséhez és ellenőrzéséhez) 

b) definancializálódás – a pénzügyesítés lebontása
c) tisztességes adózási rendszerek és újraelosztás, hogy megosszuk 

a társadalmi és a környezeti reprodukció költségeit
d) kísérletek olyan alternatív gazdasági és csererendszerek kidolgo-

zására, amelyek nem az adósságon alapulnak.
Mivel a tőkefelhalmozás felgyorsulása növekvő pénzügyi, társadalmi 

és ökológiai költségekkel jár, és az idők folyamán összeütközésbe kerül 
az emberi és a természeti reprodukcióval, és a nők biológiailag, illetve 
társadalmilag kialakult szerepe adott a társadalmi reprodukcióban – a 
feministáknak az egész rendszert támadó alapelveik vannak az adósság 
kérdésében. A feminizmusnak mint új társadalomkritikának, túl kell 
lépnie a „női problémákon” (a nők láthatóvá tétele csak előfeltétele a 
kritikának), hogy a financializáció és a neoliberális kapitalizmus új, 
feminista értelmezését kidolgozza.  

Megjegyzés: Nem csupán a baloldali pártoknak, a szakszerveze-
teknek, az emberi jogi, feminista, környezetvédelmi aktivistáknak 
kell megmozdulniuk. A növekvő adósságfüggés miatt a tőke maga is 
öngyilkos útra lépett. A Szent Tőke utolsó kísértése, a techno-fiskális 
új zöld tervek sem kerülnek ki az adósságon alapuló gazdaságok 
csapdájából. Amint Ludwig Mises állítja: „Nincsenek eszközeink arra, 
hogy elkerüljük a hitel(adósság)növekedés által okozott konjunktúra 
végső összeomlását. A választási lehetőségünk csak az, hogy a további 
hitelexpanziós időszakok és a rákövetkező válságok sorából sikerül-e 
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önként kilépnünk, vagy el kell jönnie a pénzügyi rendszer végső és 
teljes katasztrófájának.”

Pillanatnyilag az adósságot ráterhelték a lakosságra, a gondoskodó 
gazdaság pufferoló zónája kimerült, mivel azt hibásan úgy tekintették, 
mint egy kimeríthetetlen forrást és lefolyót. A represszió és a politi-
kai-technológiai, illetve katonai ellenőrzés lehetővé tették, hogy az 
embereket megszorítsák, de nem tettek semmit, hogy megőrizzék az 
emberi élet reprodukciójának integritását, amely pedig a profit végső 
forrása. Ha a tőke meg akarja őrizni magát, bele kell egyeznie az emberi 
jogokon alapuló reformokba.3   

Fordította: Hrabák András

1  A transform! jelenlegi számában több lengyel cikket is közlünk. A lengyel Szolidaritás 
mozgalomnak létezett egy balszárnya, amelyet a rendszerváltás hullámai természetesen 
félresöpörtek, de amely lehetővé tette, hogy Lengyelországban folyamatosan fenn-
maradjanak baloldali csoportok. Bár lehet, hogy a magyarországinál már az átmenet 
kezdetekor is erőteljesebb és durvább jobboldalra válaszul létezik a lengyel baloldal. 
Ewa Charkiewicz a Rozgwiazda baloldali feminista hálózat aktivistája és közgazdasági 
elemzője.

2  EBRD – Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, amelyet kifejezetten a volt szocialista 
országok „átmenetének” finanszírozására hoztak létre 1990-ben. Tevékenysége eddig 
nem került látványosan előtérbe, de erősen hasonlít nagy testvérszervezeteihez, mint 
az IMF és a Világbank. Magyarországon például részt vett az egri kórházprivatizálás 
finanszírozásában, majd amikor a tiltakozások nyomán a privatizálás meghiúsult, 
akkor elegánsan kivonult a projektből. Kérdés persze, hogy miből tudná kifizetni egy 
kórház a befektetőit.

3  (Az ebben a rövid jegyzetben felvázolt gondolataim Rosa Luxemburg, Michel Foucault, 
Giorgio Agamben, Spike V. Peterson, Theresa Brennan, Janine Brodie, Mary Mellor, 
Ariel Salleh, Brigitte Young, Sylvia Federici, Ulrich Brand, Elmar Altvater, Diane Elson, 
Randy Martin, Christopher Newfield, Jacek Tittenbrun és mások írásainak figyelembe 
vételével születtek – A szerző)
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Ismert görög közéleti szereplők 
közös felhívása a görögországi 
társadalom és demokrácia 
védelmére

A jelen dokumentum különböző meghatározottságú állampolgárok 
egy csoportjának a kezdeményezésére született, akik úgy döntöttek, 
hogy kritikusan és kellőképpen dokumentálva, kollektívan és tematika-
ilag jól tagoltan hallatni kívánják a hangjukat Görögország helyzetéről 
az országon belül és azon kívül is. Abban is egyetértettek, hogy olyan 
nyilatkozattal kell fellépniük, amely képes felhívni a görög és az európai 
közvélemény figyelmét három különösképpen jelentős problémára – 
olyan körülmények között, amikor a „megszorítás vagy csőd?” döntő 
jelentőségű dilemmáját „megszorításról és csődről” szóló negatív tartalmú 
állításként fogalmazzák meg. A három probléma:
- a szociális állam leépítése és a társadalmi egyenlőtlenségek súlyosbo-
dása;
- a demokratikus intézményrendszer és az állampolgári jogok gyengítése;
- az európai építkezés irányának válsága és az európai egység dezinteg-
rációja.

Kezdeményezésünk célja nem az, hogy – ki tudja hányadszor – megint 
csak egy újabb, aláírásokra váró dokumentumot állítsunk össze, még 
akkor sem, ha az induláskor ez is így festett. Kezdeményezésünk sokféle 
törekvés gyújtópontjává kíván válni, és azt az alapvető üzenetet szeretné 
megfogalmazni, hogy „a görög kérdés” arra a veszélyre figyelmeztet, 
amely ma szociális és politikai téren több európai alapértéket súlyosan 
fenyeget. Ennek következtében a kezdeményezés mindannyiunkat érint.

Célkitűzése tehát az, hogy – ha erre hajlandók – aláíróit fontos társa-
dalmi akciókba vonja be, szoros együttműködésben olyan szereplőkkel 
és körökkel, amelyek közvetlenül és mindenkinél jobban tudják, hogy 
valójában mi is megy ma végbe Görögországban, és egy valóban szociális 
és demokratikus Európa létrehozása érdekében kívánnak cselekedni. 
Válság idején senki sem magányos. A részvétel – válasz az elszenvedett 
kizárásokra. A tevékenység, az akció – válasz a defetizmusra és a pesz-
szimizmusra.

A jelen pillanat – végzetes Európa történelmére nézve
A görög társadalmat sújtja a válság, de hasonlóan sújtják azok a bukás-

ra ítélt megoldások is, amelyekkel kísérleteznek. Azok az intézmények, 
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amelyeket nagy nehézségek és végtelenül sok áldozat árán a háború utáni 
Görögországban létrehoztak, ma egyértelműen leépülőben vannak: ezek 
között vannak a kollektív munkaügyi megállapodások, a társadalombiz-
tosítás, a közegészségügy, a közoktatás, a tömegközlekedés, a természeti 
és városi környezet, a biztonságos élethez való jog. Annak következtében, 
hogy csökkent a költségvetési ellátása és az állami alkalmazottak létszáma 
– a szociális állam összeomlóban, a közszolgáltatások pedig a felbomlás 
állapotában vannak. Az Eurostat hivatalos forrásai szerint a szegénységbe 
süllyedés 2010-ben elérte a lakosság 27,7%-át. A háztartások, egyik a másik 
után, csődbe mennek. A társadalom egészét a megfulladás réme fenyegeti.

 Az alkalmazott politika zsarolni látszik bennünket, amikor a megszo-
rítás vagy csőd dilemmáját mutatja fel nekünk. Valójában nem dilemmáról 
van szó, hanem egész egyszerűen két negatív tényező összeadásáról: 
megszorításról és csődről. Ahelyett, hogy az elhatározott politikai irány az 
országot mentené meg és a görög politikai-gazdasági rendszer krónikus 
betegségeit orvosolná, recesszióba kergeti az országot és tovább növeli 
az adósságot. A tények az Európai Unió, az IMF és a görög kormányok 
minden előrejelzését teljes mértékben meghazudtolták. Szemben az ere-
detileg 2,6%-os visszaeséssel számoló tervvel, 2011-ben a GDP 6,8%-al 
esett! Az a háromhavonta megismételt fenyegetés, hogy Görögországot 
kizárják az eurózónából, katasztrofális gazdasági visszhangot váltott ki: 
felerősítette a recesszió dinamikáját, és ezzel Európát a gazdasági instabi-
litás központi szereplőjévé és a válság további mélyítésének tényezőjévé 
tette. Európa maga alakítja ki azokat a feltételeket, amelyek lehetetlenné 
teszik, hogy Görögország eleget tehessen az adósságaival kapcsolatos 
kötelezettségeinek.

Azok, akik abban reménykedtek, hogy a válság alkalmat teremt az 
ország rendbe hozására és intézményrendszerének megújítására, most 
már látják, hogy a „reformok” tovább rontanak a működésképtelenség ál-
lapotán, és ezzel lerombolják magát a társadalmat is. Nem azok szenvedik 
el a válság következményeit, akik évtizedeken át kihasználták az államot 
és a közintézményeket, hanem a bérből és fizetésből élők (akik mindig 
fizették a reájuk eső adókat), illetve a társadalom legsérülékenyebb rétegei. 
A társadalmi vagyon és a hatalom olyan – előzmény nélküli – újraelosz-
tási kísérletével állunk itt szemben, amely aláássa az európai társadalmi 
modellt, és szélsőséges gazdasági-szociális egyenlőtlenségeket hoz létre. 
Az az érvelés és magyarázkodás, amely – mind Görögországban, mind 
Európában – ezt a rombolást kíséri, moralizáló, büntető jellegű, és úgy 
állítja be a tényeket, mintha a válsággal sújtott rétegek maguk lennének 
felelősek bekövetkezett sorsukért. Ez a helyzet a nacionalizmus felerősí-
tésével, a rasszizmus és az idegengyűlölet erősödésével jár.

Görögország és Európa összefüggő válságrendszerbe süllyed, amely 
nemcsak az Unió intézményrendszerének fogyatékosságait teszi nyil-
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vánvalóvá, de a neoliberális receptek zsákutca jellegét is. Ezt a kudarcba 
fulladó politikát követni nem válik hasznára sem a görög társadalomnak, 
sem az Európai Uniónak, sem Európa adófizetőinek. Kizárólag a finánc-
kapitalizmusnak, illetve a görög és a külföldi spekulánsoknak kedvez. 
Lehetetlen az ország adósságát kiegyenlíteni (legalább részben, esetleg 
nagyobb hányadában) anélkül, hogy elindulna valamiféle gazdasági 
növekedés. Egy újabb eladósodást összekapcsolni a tovább szigorodó 
megszorításokkal annyit ér, mintha pénzérmékkel kísérelnénk meg 
betapasztani egy feltöltendő lyukas vödröt. Káoszhoz, a kifizetések 
rendszertelen leállításához vezethet, amelynek következményeit csak 
a görög néposztályok és a középosztály szenvedhetnék meg (a jómódú 
osztályok máris kivitték eurójukat külföldre), hozzátéve természetesen 
az európai adófizetőket is (akiknek meg kell majd fizetniük az európai 
bankrendszer újabb megingásának költségeit). A helyzet szanálására tett 
kísérlet csődöt mondott, és úton van afelé, hogy egyenesen bűnné váljék.

Görögországot és Európát napjainkban egy hibás gazdasági ciklusba 
szorították be. Kikerülni belőle csak politikai váltással képzelhető el. Még 
ha igen nehéznek ígérkezik is, azon kell dolgoznunk, hogy egy szociális 
és demokratikus Európa alakuljon ki, amely képes újratermelni legjobb 
történelmi és politikai értékeit, és új irányt szab a globalizációnak. A 
megoldás nem lehet nemzeti jellegű, nem maradhat nemzeti keretek 
közt. Ma a görögöket alázzák meg, de holnap ez vár más népekre is. A 
bizalmatlanság és a gyűlölet napjainkban eltorlaszolja azt az utat, amely 
egy közös európai identitás kialakulásához vezethetne. Katasztrofális 
időszakát éli át ma az európai történelem.

A görög válságnak lényeges görög okai is vannak. Ám ezzel együtt 
látnunk kell, hogy egy általánosabb krízisnek a része, amely napjainkban 
alapjaiban rengeti meg a jelen történelmét. Határpont, amelynél fontos 
megértenünk, hogy a szociális igazságosság, a demokrácia és az állam-
polgári jogok értelmezése van terítéken.

Mi, a felhívást kibocsátó görög állampolgárok, arra szólítunk fel: csat-
lakozzanak hozzánk, járuljanak hozzá ezzel ahhoz, hogy Görögország-
ban létrejöjjön a civil társadalmat és a demokráciát támogató hatalmas 
front. Arról van szó, hogy a Görögország iránti szolidaritás napjainkban 
mindazoknak az embereknek az állásfoglalása, akik hisznek abban, hogy 
az értékek védelméért folyó görögországi küzdelmek az ő érdeküket is 
szolgálják.1

Fordította: Sipos János
1  A felhívás görög, spanyol, francia, angol, portugál, német, török nyelvű közzétételét 

és terjesztését a párizsi Espaces Marx támogatta.  A cím, ahol a kiáltványt alá lehet 
írni: http://www.koindim.eu
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Gazdasági és intézményi válság a 
belga szociális mozgalom távlatai
Daniel Zamora1

A média nagy része és a legtöbb elemző ma a belga helyzetről mint 
„intézményi válságról” vagy „közösségi válságról” beszél. Bár a belga 
helyzetnek ez a fajta szemlélete tükrözi a valóság egy részét, nagyrészt 
mégis inadekvát. Valójában – bár látszólag egy „intézményi reform” 
jutott holtpontra – Belgium távolról sem egy kis sziget, amelyet ne 
érintenének a megszorító tervek és a gazdasági válság, amely Európát 
sokkolja. Nincs kivétel.    

A Belgium jövőjéről folyó intézményi viták mögött a belga szociális 
biztonság jövője áll, szélesebb értelemben pedig minden eleme, ami a 
szociális rendszert alakítja. Miközben a „királyi tárgyaló” (aki követi 
az „informátorokat”, „preformátorokat, „békéltetőket”, tisztázókat2) új 
kompromisszumot keres, a tárgyalások nem csupán a szociális ellátások 
regionalizálásáról szólnak, hanem olyan „nagy halakról” is, mint az 
egész foglalkoztatási politika vagy az egészségügy. 

Ezeknek az ügyeknek a regionalizálása döntő lépés lenne a belgiumi 
újraelosztási rendszer lerombolása irányában. Ne felejtsük el, hogy Bart 
de Wever (a kormánykoalícióban részt vevő Flamand Nemzeti Párt, az 
N-VA vezetője) nem habozott a tárgyalások során kijelenteni, hogy „a 
VOKA (a flamand munkáltatók szövetsége) a főnököm”. Valójában a 
VOKA fontos programpontokban ért egyet az N-VA-val. Ilyen például 
a munkanélküliség és a járadékok jogosultsági idejének csökkentése, a 
rugalmas munkaidejű dolgozók előnyugdíj-lehetőségének megszünte-
tése, az ideiglenes foglalkoztatás általánossá tétele, a bérek és a bérek 
indexálásának befagyasztása (figyelembe véve a megélhetési költségek 
növekedését). Ebből a nézőpontból magától értetődőnek tűnik, hogy 
nemcsak egy belga intézményi elképzelésről van szó, hanem azokról a 
megoldásokról is, amelyeket a gazdasági válság miatt alkalmaznának. 

A (nagyon is valóságos) nacionalizmus álruhájában egy ultraliberális 
társadalmi-gazdasági program jelenik meg itt. Az intézményi válság 
egy jövendő társadalmi konfliktus magvát rejti, amely a munka világát 
megszorító tervekkel szembesíti – s ezeket a konföderációs perspektíva 
keretében rajzolják meg – amelyek fokozatosan meg is valósulnak. Mi is 
a fő ellentét ezen a szinten – túl a flamand és francia politikusok gyakran 
emlegetett ellentétein –, a tőke és a munka, a március 4-én sztrájkoló 
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dolgozók és a munkáltatók világa között, akiknek a nyeresége ismét 
az egekbe szökik?   

Vajon ez flamand probléma? 
Miközben kétségtelen, hogy nacionalista trendek uralják a flamand 

politikai palettát, kevésbé egyértelmű az, hogy nem szigorúan vett 
flamand problémáról van szó. Az a karikatúraszerű kép, melyen a 
szélsőjobboldali, egocentrikus és szeparatista Flandria áll szemben a 
„haladó” frankofon világgal, amely meg akarja őrizni a szociális bizton-
ságot, puszta kitalálmány. Alapja – s ez megnehezíti, hogy a probléma 
társadalmi tartalmát észrevegyük – két tévhit:

„A flamandok többsége jobboldali, illetve nacionalista.”  
A legutóbbi választások óta az a naiv és nagyon leegyszerűsített 

gondolat bomlott ki, hogy a flamand emberek a közösségi problémát 
elsődlegesen a jobboldali pártokra adott egyértelműen nacionalista 
szavazattal akarják megoldani. Ám a különféle vizsgálatok jelentősen 
módosították ezt a felfogást.  Bebizonyították, hogy a prioritások a 
nyelvhatár mindkét oldalán szociális és gazdasági jellegűek (nyugdíjak, 
munkahelyek, bérek…) Dave Sinardet, az antwerpeni egyetem polito-
lógusa többször megismételte, hogy „a flamand választói viselkedéssel 
kapcsolatos minden elemzés azt mutatja, hogy a közösségi kérdés az 
utolsó volt a prioritási sorban, a szeparatisták pedig a flamand lakos-
ságnak csak a 10 %-át teszik ki.” „Sok N-VA szavazó nem is gondolja 
azt, hogy az N-VA szeparatista.” Így tehát sem Vallónia, sem Flandria 
lakosságának a többségét nem vonzza a szeparatista forgatókönyv. 
Olyan kormányt akarnak, amely kézbe veszi a foglalkoztatás, az egész-
ségügy, a környezetvédelem problémáit és a vásárlóerő megőrzésének 
gondját. Az elvárás az – s ezt egyre több szervezetnél is látjuk –, hogy 
fenntartsák a társadalmi szolidaritást.  

„A frankofonok antinacionalisták és megpróbálnak ragaszkodni a 
szolidaritáshoz.” 

A mítosz visszája az az elterjedt nézet, hogy csak a frankofonok pró-
bálnak „ellenállni” és megvédeni a társadalmi érdekeket. A frankofon 
politikai világ azonban nagyon is gyakran azzal van elfoglalva, hogy 
újrateremtse a flamand sztereotípiákat. Így ha a tárgyaló frankofon 
pártok támadják a társadalombiztosítás és az adózás szétválasztását, 
akkor ők maguk állítják be úgy ezt a kérdést, mintha főleg Brüsszel 
és Vallónia gazdasági érdekét, nem pedig a munka világának közös, 
az ország északi és déli, franciául és flamandul beszélő lakosságának 
elemi érdekeit védenék. Ez a „frankofon front” és a „franciául beszé-
lők” érdekeiben lép fel. Vajon nem éppen az etnikai logikát erősítik 
azok, akik támadni látszanak azt? Ennek a logikának a megerősödése 
a flamand közvéleménynek azt a részét hozza hátrányos helyzetbe, 
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amely meg akarja védeni a minden állampolgárra kiterjedő országos 
társadalombiztosítást.       

Így – amint azt Jan Gossens helyesen állítja – „azért, mert a frankofon 
közösségben nincs N-VA, ez nem jelenti, hogy a szeparatista logika ne 
nyerne teret. Az a benyomásom, hogy a frankofon gondolkodók az 
N-VÁ-ra koncentrálnak, miközben nem zavarják őket a saját oldalukon 
megjelent változások. Mert a nemzetiségi szellem mindenütt felbukkan 
– Belgiumban, de egész Európában is3. A flamand politikusok, nagyon 
is hasonlítanak a vallón politikusokhoz,  ezért egyértelműen kijelenthet-
jük, hogy egyetlen pontban az egész politikai kaszt egyetérteni látszik: 
a megszorítások szükségességében. Elio di Rupo azt állítja „Meg kell 
mondanunk az embereknek az igazságot: a megszorítás szükséges”4. A 
megszorítási intézkedésekben mint a válság megoldási lehetőségében 
nincs különbség a közösségek (vezetői) között. 

Egy „belga” reakció?
A nagy januári „SHAME” tüntetést, amely 30-45 ezer embert terelt 

össze, a média úgy tünteti fel, hogy tagadja az újjáéledő mozgalmak 
társadalmi és progresszív követeléseinek politikai tartalmát. Tény, hogy 
míg hivatalosan „apolitikus”, a SHAME tüntetés nagyon különböző, 
egymástól eltérő mozgalmakat tömörített nagyjából egyenlő arányban; 
a pártok és a szakszervezetek szembeszálltak a társadalombiztosítás 
lerombolásával, amelyet úgy állítanak be, mint a „nemzet” védelmét, 
amelynek nincsenek politikai dimenziói. Márpedig Flandriában, 
ahogyan Vallóniában is művészek, tudósok és a szakszervezetek, kü-
lönböző felhívásokat, akciókat kezdeményeztek, amelyek egy eltérő 
hangot is hallhatóvá tesznek, egy olyan hangot, amely kinyilvánítja, 
hogy ellenzi a nacionalizmust, és határozottan védeni akarja a belga 
munkásmozgalom nagy társadalmi vívmányait. 

Belgiumban a társadalombiztosítási rendszernek – ahogyan a szak-
szervezeti aktivisták szokták mondani „az ország legszebb katedráli-
sának” – a léte is veszélyben forog. A flamandok, vallónok, brüsszeliek 
és a legkülönfélébb emigránsok vagyis a munkásmozgalom által épített 
„katedrális”, mint másutt is Európában, komolyan megkérdőjeleződik5. 
Január 21-én ezek a hangok együtt hallatszottak egy estén, amelyet a 
Flamand Királyi Színházban szerveztek meg Brüsszelben, azzal a jelszó-
val, hogy „Niet in onze naam” (Nem az én nevemben). A fiatalok is ott 
ültek az első sorokban a maguk „frites revolution”-jával („sült krumpli 
forradalom”), ami 7000 fiatalt mozgósított az egész országból, készen 
arra, hogy megvédjék a szövetségi társadalombiztosítási rendszert. 
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Szakszervezeti perspektívák
Ebben az összefüggésben nagy fontosságú a Szakmaközi Egyez-

mény (AIP)6 körüli mozgósítás – mind politikailag, mind jelképesen. A 
munkáltatók által javasolt új egyezmény 2011-re teljes bérbefagyasztást 
irányoz elő, 2012-re pedig maximum 0,03 %-os növelést. Ráadásul a hi-
vatali létszám csökkentését javasolta, illetve az állami alapok felhaszná-
lását a munkanélküliek támogatásának megfizetésére. Az egyezményt 
a szocialista és a liberális szakszervezetek (FGTB és CGSLB) elutasítják, 
és erősen bírálja a keresztény CSC is, ami a közösségi válságot más meg-
világításba helyezi. Ezen a ponton nem egy Észak/Dél megosztottság 
(minden politikai párt támogatja ennek az egyezménynek a megvaló-
sítását), hanem egy munkavállaló/munkáltató megosztottság világos 
jelei látszanak. Ennek megfelelően kevés vita folyt az AIP kérdéséről; a 
pártok egészében fogadták el az egyezményt, a munka világának vehe-
mens tiltakozása ellenére. Március 4-én egy sikeres sztrájkkal az egész 
országban mozgósították a munka világát. Északon, akárcsak Délen a 
munkások sztrájkoltak, tüntettek és harcoltak vívmányaik védelmében.   

Túl ezen már szervezik a következő harci időszakot az EU és a 
Sarkozy-Merkel kettős ellen, akik megtámadták a nyugdíjakat és a 
bérek indexálását. Az első nagyobb célpont a március 24-25-ei európai 
csúcs volt. 24-én az FGTB és a CSC együtt készített elő egy akciót az 
Európai Szakszervezeti Szövetséggel. A munka világa nemet mond a 
Versenyképességi és az Euró Plusz paktumra.   

Ezek az akciók világossá teszik számunkra a kapcsolatot a belga 
állam reformja és az európai szintű megszorító tervek között. Ennek a 
két problémának a kapcsolatában a harc kimenetele egy komoly társa-
dalmi harc fejlődésétől függ, amely képessé teszi a belga munkásokat, 
hogy egységesen lépjenek föl a tőkés vezetők támadásai ellen, mert 
csak az egység eredményezheti azt, hogy a belga munkásmozgalom 
harca győzelemre vezessen.    

A szociális mozgalom újjáépítése
Ma az Európai Unió egy neoliberális modellre épül, és durva meg-

szorító politikát valósít meg. Franciaországban, Görögországban, 
Portugáliában, Spanyolországban és Nagy-Britanniában a fiatalok és a 
munkások hosszú ideje nem tapasztalt erővel fejezték ki, hogy nemzeti 
szinten ezt a politikát elutasítják. Az összes szociális vívmány, amelyet 
meg akarnak védeni, nemzeti szinten született. Így ezeknek a védelme 
európai szintű szolidaritást igényel, ami éppen az ellentéte annak, hogy 
kisebb „kulturális entitásokba” vagy a „regionalizmusba” vonuljanak 
vissza, olyan mozgalmakba, amelyek általában gondosan titkolják 
retrográd társadalmi programjukat. Ily módon Belgiumnak az összes 
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lehetséges eszköze (nyelvi és kulturális diverzitása következtében) 
megvan arra, hogy példája legyen az egységnek és a szolidaritásnak, 
ami a jövendő európai szintű harcok példájává válhat. 

A számos belga értelmiségi által kibocsátott nyilatkozat ennek szelle-
mében az alábbi felhívással végződik: „Eljött az idő, hogy új társadalmi 
mozgalmat szervezzünk, hogy hidakat építsünk a vallón, a brüsszeli 
és a flamand állampolgárok között, akik ellenzik ezt a szűklátókörű 
nacionalizmust. Nem akarunk csendben maradni, amikor hanyatt-
homlok rohanunk a szeparatizmus felé. Úgy gondoljuk, itt az ideje 
más távlatokat kialakítani, olyanokat, amelyek képesek felülemelkedni 
a nemzetiségi megosztottságon, és azért dolgoznak, amitől az N-VA 
a legjobban fél – a széles mozgalomért a nacionalizmus ellen és a szo-
lidaritásért7.” 

 Fordította: Hrabák András

1  Daniel Zamora, blog- és újságíró, a belga Munkáspárt tagja, a Brüsszeli Szabadegyetem 
kutatója.

2  Belgiumban a választások után, a kormányalakítás érdekében és hogy megnevezze-
nek egy jelöltet, a király először egy „informátort” nevez ki, aki a különböző politikai 
pártoknál kipuhatolja a pozitív véleményeket és a vétókat. Ír egy jelentést a királynak, 
aki – ha a helyzet világos – megnevez egy jelöltet, vagy ha nem (mint a jelen esetben), 
egy másik funkciót alakít ki, hogy kissé késleltesse a dolgokat. Amikor ezt az írást ol-
vassák, Belgium – kilenc hónappal a választások után – tudni fogja, ki az „informátor”, 
ki a közvetítő, ki a „preformátor”, ki a „tárgyaló”, ki a „tanácsadó”, ki a „tisztázó” stb.

3  Jan Gossens, a KVS (Királyi Flamand Színház) igazgatója, aki részt vett egy estélyen, 
amelyet a nacionalizmus ellen és a szolidaritás fenntartásáért szerveztek január 21-én.

4  Le Soir, 2011. március 11., péntek, 4-5. oldal
5  „Felhívás: A szolidaritás gazdagítja a kultúrát”, Le Soir, október 19. 
6  Két évenként a munkáltatók és a szakszervezetek megtárgyalják az AIP-t és megál-

lapodnak a béremelésekről, a munkaidőről, munkaórákról, a juttatásokról, a mini-
málbérről… Így az AIP garantálni tudja a szociális juttatások közös minimumát és a 
szolidaritást minden, a magánszektorban dolgozó munkavállaló számára. 

7  Az ADEN kiadó felhívása: http://www.aden.be/index.php?aden=l-appel-des-editions-
aden
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A lengyel államadósság eredete 
és következményei
Monika Karbowska1

Egy egyenlőtlen kapcsolat eredete
Egy ország külső adóssága történetileg mindig egy hatalmas és 

egy alávetett, illetve gyarmatosított állam között fennálló, éppen az 
uralomra épülő mechanizmus eredménye. Vitathatatlanul ez a helyzet 
Lengyelországgal és a többi kelet-európai állammal is, amelyek mindig 
vazallusi vagy politikailag alávetett viszonyban voltak a nyugat-európai 
hatalmakkal (Franciaországgal és Angliával), illetve az Egyesült Álla-
mokkal szemben. A külső államadósság tehát nem más, mint ennek a 
vazallusi viszonynak a természetes velejárója. Vessünk egy pillantást 
Lengyelország történelmi hitelezőjére, Franciaországra! A két ország 
közötti, mindig is az egyenlőtlenségre épülő kapcsolatok igen régiek, 
legalább a XVII. századra nyúlnak vissza: Franciaország az egész XVII. 
és XVIII. század folyamán közvetlenül avatkozott be az első lengyel 
nemesi köztársaság belpolitikai életébe azzal, hogy anyagilag és kato-
nailag is támogatta a lengyel trónra igyekvő jelölteket, mindig a Habs-
burg-barát jelöltek ellenlábasait. Ebben néha olyan messzire mentek, 
hogy például egy XVIII. századi lengyel király, Stanislaw Leszczynszki, 
akit a Habsburgok űztek el a trónjáról, a francia királytól megkapta 
Lotharingiát hűbérbirtokul, és a lányát XV. Lajos nőül is vette. Amikor 
Lengyelországot a szomszédai (Poroszország, a cári Oroszország és a 
Habsburg Ausztria) három ízben is felosztották 1772 és 1795. között, 
megszüntetve ezzel az ország függetlenségét, a lengyelek a francia 
forradalom elveinek köszönhetően hozták létre modern függetlenségi 
mozgalmukat. A lengyel függetlenségiek célja ekkor már egy olyan 
modern nemzeti közösség megalkotása volt, amely a törvény előtti 
egyenlőségen, a feudális rendek eltörlésén és a jobbágyság felszámo-
lásán alapul. Innen indul az a XIX. századi történet, melyben a lengyel 
hazafiak harcukban mindig számíthattak a forradalmi vagy bonapar-
tista Franciaország támogatására. A jakobinus Tadeusz Kosciuszko 
irányította az 1794-es felkelést, Jan Henryk tábornok pedig, akinek a 
neve a párizsi Diadalíven is megtalálható, Napóleon Bonaparte lengyel 
légióját vezette. Az 1830. és 1848. évi francia forradalmak egyik köve-
telése mindig az elnyomó királyok igája alatt szenvedő Lengyelország 
megsegítése volt. A lengyel értelmiségiek és a politikai vezetők pedig 
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Franciaországban leltek otthonra az 1830-as oroszellenes felkelés után 
(ez volt az ún. „Nagy emigráció”). Jaroslaw Dabrowski, az 1863-as füg-
getlenségi harc vezetője, a párizsi kommün katonai parancsnoka lett, 
de a kommünárok között is találunk 400 lengyel politikai menekültet. 
A lengyelek nemcsak hogy részt vettek az I. Internacionálé megalaku-
lásában, hanem maga a Lengyel Szocialista Párt is Párizsban alakult 
meg 1892. november 17-21. között! Így a lengyelek számára magától 
értetődő volt, hogy a köztársasági Franciaország támogatására mindig 
számíthatnak a cári, a porosz és a Habsburg-rezsimekkel szemben, me-
lyek elfoglalták országukat. Nem véletlen mély csalódásuk sem, amikor 
a III. Francia Köztársaság szövetségre lépett Európa utolsó despotikus 
hatalmával, a cári Oroszországgal, hogy később együtt vívják meg az 
első világháborút. Persze azután éppen ez a háború adott lehetőséget 
a lengyel függetlenségi álmok valósággá válására: amikor a forradalmi 
Oroszország kilépett a háborúból (és Lenin proklamálta célját az anne-
xiók és elcsatolások nélküli békére, és a cári adósságokat illegitimmé 
nyilvánította), majd amikor Németország 1918 novemberében összeom-
lott. A lengyel szocialisták ekkor alakították meg az első kormányukat, 
bejelentve Lengyelország függetlenségét és a köztársaságot. 

Segítségnyújtás vagy eladósodás
Ez volt az a pillanat, amikor terítékre került az államadósság kérdése. 

Az új Lengyelország meglehetősen szegény és alulfejlett ország volt, 
amelyben mindent újjá kellett építeni: az államapparátust, a hadsereget, 
a szociális és a kulturális intézményeket, az iskolákat, az ipari termelést, 
a vasutakat, a kikötőket, az utakat. Azonnali megoldást kellett találni a 
túlnépesedett vidéki területek lakóinak „földéhségére”, azaz parasztok 
tömegeit kellett kivezetni a szegénységből, a feudalizmus maradványa-
iból, tehát fel kellett köztük osztani a földbirtokos arisztokrácia földjeit. 
Az új lengyel elit ezért segítségért fordult azokhoz a hatalmakhoz, 
melyek az új állam megalakulásához hozzájárultak: Franciaországhoz, 
Nagy-Britanniához és az Amerikai Egyesült Államokhoz. Ez a segítség 
azonban távol sem volt érdek nélküli: elsősorban éppen Franciaor-
szágnak volt szüksége az új kelet-európai államok (Lengyelország, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia) életképességének feljavításá-
ra, hogy egyszerre szolgáljanak sorompóként a német nacionalizmus 
újjáéledése és a rettegett Szovjet-Oroszország expanziójával szemben. 
Ez a korabeli segítségnyújtás indította el a lengyel eladósodást. Fran-
ciaország létrehozta és felfegyverezte az új lengyel hadsereget, majd 
1920-ban azonnal be is vetette a bolsevik Oroszországgal szemben. 
Egy 500 millió aranyfranknyi francia kölcsön járult hozzá az új len-
gyel pénz létrehozatalához és stabilizálásához. Az Egyesült Államok 
27 millió dollárnyi kölcsöne szolgálta 1924-ben a lengyel központi 
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bank felállítását. Angol és amerikai, sőt német és olasz állami illetve 
magántőkére volt szükség, hogy Lengyelországot bekapcsolják a ka-
pitalista világgazdaság működésébe, természetesen úgy, mint annak 
egy periférián levő államát, azaz mint az elsődleges energiaforrások, 
a mezőgazdasági termékek és az olcsó munkaerő beszállítóját. Már 
1925-ban, azaz alig 7 évvel a függetlenség kikiáltása után, a külföldi 
hitelezőkkel szembeni lengyel államadósság elérte a 70 millió dollárt, 
ami azóta megállás nélkül emelkedik. A lengyel bankok tőkéjének már 
akkor külföldi kezekben volt az egyharmada, bizonyos kulcságazatok 
(szénbányászat, vaskohászat, telefónia, elektromos ipar, vegyipar) 
pedig egészében külföldi tulajdonban voltak. Mégsem mondhatjuk 
azt, hogy a lengyel államnak akkoriban nem volt semmiféle mozgás-
tere, vagy hogy az állam eltékozolta volna a kölcsönkapott forrásokat. 
A konzervatív, de hazafias arisztokrácia politikai uralma ellenére a 
lengyel politikai vezetők, az új állam hivatalnokai – miképpen a nép 
is – hittek az új független állam képességeiben, abban, hogy jelentősen 
javít életkörülményeiken. Nem is kellett csalódniuk az alig 20 éves 
függetlenségi időszak eredményeiben: ekkor épült Gdynia kikötője, 
melynek révén létrejött a lengyel tengeri kereskedelem, új iparágak 
alakultak ki az addig hátrányos helyzetben levő régiókban, sor került 
egy valódi, általános iskolarendszer létrehozatalára...

Háború és adósság
A náci Németországnak az „alárendelt fajok” elleni háborúja volt az, 

amely semmissé tette ezeket az erőfeszítéseket. Lengyelország 1939 és 
1945. közti náci megszállása sokkal pusztítóbb volt, mint például Fran-
ciaországé. Lengyelországot lényegében elpusztították. Hat millió len-
gyel esett áldozatul a náciknak, köztük az ország teljes zsidó közössége. 
A Sikorski tábornok által vezetett emigráns lengyel hadsereg, híven az 
egyébként messze nem egyenrangú felek között megkötött „barátsági 
szerződésekhez”, harcolt az 1940-es franciaországi hadjáratban, a len-
gyel pilóták kitüntették magukat az angliai légi csatában, ott voltak 
mindig, minden fronton, a szövetségesek bármely hadserege mellett, 
Afrikában, a partraszállásnál... Ennek a leszögezésére azért is szükség 
van, mert a nácik legyőzése után a nyugati „szövetségesek” szégyenér-
zet nélkül kötelezték „barátjukat” a felvett kölcsönök visszafizetésére... 
Lengyelország nyugati államadóssága 1939-ben 4,5 millárd zlotyra 
rúgott, melyből 2 millió aranydollár érintette az Egyesült Államokat, 
2,5 aranyfrank Franciaországot, 4,5 millió font Nagy-Britanniát. Csak 
a volt Habsburg Birodalommal szembeni adósságokat törölték el 1918-
ban. A Szovjetunió a helyszínen „szolgálta ki magát”, hiszen amikor 
Hitler csapatait kiűzték, elfoglalták az országot, és arra kényszerítették 
az általuk irányított lengyel kormányt, hogy a háború utáni első évek-



107

ben engedje át a szovjeteknek a háború alatt a német fennhatóság alá 
tartozott gyárakat. A kommunista éra alatt a Szovjetunió végig – mint 
az alávetett Lengyelország első számú kereskedelmi partnere – nem a 
nemzetközi kereskedelemben használatos nyugati valutában, hanem 
ún. „átváltható rubelben”2 fizetett a lengyel elsődleges energiaforrá-
sokért. A nyugati hatalmakat (Franciaországot, Nagy-Britanniát és az 
Egyesült Államokat) illetően azt mondhatjuk, hogy a „vérben mért 
adósság” semmit sem segített Lengyelországon: 1945-től az országot 
adósságai törlesztésére kényszerítették, amit a kommunista kormány 
el is fogadott. Alighogy beköszöntött a békekorszak, Franciaország 
4,2 milliárd franknyi hitel visszafizetését követelte szövetségesétől, 
mely összeg a későbbi tárgyalások alapjául is szolgált. Ez az összeg 
tartalmazott igen régi, még az 1918-as köztársaság kikiáltása korából 
származó adósságokat, a lengyel hadsereg franciaországi tartózkodá-
sának költségeit (sic!), éppúgy, mint a jóvátételt az 1946-ban, a háború 
előtt francia tőkések tulajdonában levő gyárak államosításáért: az utóbbi 
tétel később hosszú viták tárgya lett a két fél között. Jóllehet Lengyel-
ország igen komoly, „vérben mért” árat fizetett a háború során, az an-
golok és az amerikaiak mégis szintén jóvátételt követeltek „javaikért”. 
Egyedül Németország nem léphetett fel ilyen követelésekkel, hiszen 
a szövetségesek megegyeztek abban, hogy a német javak az általuk 
elfoglalt és kifosztott országokban a háborús jóvátétel részét képezik. A 
kommunista Lengyelország elfogadta ezeket a követeléseket, azonban 
megpróbált olyan érvekkel előhozakodni, melyek legalább némiképpen 
kiegyenlítették a hatalmi erőviszonyokat: Franciaország még mindig 
rajta tartotta a kezét az emigráns lengyel kormány aranykészletén, 
illetve igen sok lengyelországi francia tulajdon volt olyan tőkések ke-
zében, akik a Vichy-rendszer irányítóiként együttműködtek a nácikkal. 
Ráadásul ezek az üzemek a szörnyű háború pusztításai nyomán romos 
állapotban voltak, így inkább a lengyel kormányt kellett volna kártala-
nítani, hogy működtethető állapotba hozta ezeket...

Tartva attól, hogy Lengyelország elutasítja a visszafizetést, Francia-
ország lemondott arról, hogy készpénzben követelje, és elfogadta az 
1948. március 19-én aláírt szerződésben, hogy az adósság visszafizetését 
a két ország közti gazdasági kapcsolatok folytatásához és elmélyíté-
séhez kössék. Ez a valóságban azt jelentette, hogy egy meghatározott 
összeget kiemeltek a két állam közti pénzügyi mérlegből, így ennek 
az összegnek a növekedése a kereskedelmi kapcsolatok volumenének 
bővülésétől függött. Ez a rendszer tökéletesen megfelelt a szovjet 
dominancia alatt álló lengyel kormánynak, miközben Sztálin arra 
kényszerítette Lengyelországot, hogy lemondjon a Marshall-terv által 
nyújtott pénzösszegekről, noha az országnak égetően szüksége lett vol-
na ezekre, hogy kiemelje az országot a romokból, újjáépítse és felszerelje 
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iparát, megvalósítsa az új rendszer ambiciózus oktatásügyi, kulturális, 
szociális és gazdasági elképzeléseit. Így a lengyel kormány létezése 
szorosan kötődött a Nyugattal folytatott kereskedelmi kapcsolatok 
folytatásához, hiszen azt remélték, hogy ezzel enyhítik a szovjetektől 
való függésüket. Valójában a lengyel szén továbbra is igen keresett volt 
a háború utáni piacokon, és Lengyelország is hozzá akart jutni azokhoz 
a technológiákhoz, melyek a francia tőke kezében voltak: a vasipari és 
hajózási felszerelésekhez, az elektromos központok, utak, repülőterek, 
alagutak építéshez szükséges technológiához... A francia diplomácia 
szintén megtalálta ebben a nyitásban a számára előnyöset: Lengyelor-
szág továbbra is a francia ipar alárendelt szövetségese maradhatott az 
ismert dialektika értelmében, mely szerint egy fejlett ország az olcsón 
termelő vazallusába helyezi ki termelése egy részét.    

A hidegháború – az eladósodás visszafogja a fejlődést?
Az 1948-as szerződés végül mégsem lépett életbe a „hidegháború” 

miatt: az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti ellenségeskedés 
fokozódásával Lengyelország minden kapcsolata a nyugati orszá-
gokkal befagyott. 1956-ban indultak újra, amikor az „1956-os októberi 
forradalom” népi nyomása a Szovjetunió akarata ellenére Wladyslaw 
Gomulkát juttatta a lengyel kormány élére. Gomulka mindenekelőtt 
lengyel nacionalista volt: ha bele is egyezett a fennálló adósság visz-
szafizetésébe, azt csak azzal a feltétellel tette, hogy ezzel hozzájárul 
Lengyelország modernizálásához. Véget akart vetni az ország alul-
fejlettségének, és egyenlőként kívánt fellépni a Nyugattal szemben. A 
lengyel gazdaság olyan gyenge volt, hogy Gomulka a múlt lezárásának 
céljával elfogadta az adósság egy kicsiny részét: 1956-ban Lengyelor-
szág elhatározta az államosított amerikai javak után járó kártérítés 
rendezését – éppenséggel egy 233 millió dollárnyi kölcsönből, melyet 
éppen amerikai tőkésektől vett fel... Az államadósság összegének a 
növekedése mégis igen elkeserítő képet mutat, ha a húsz évvel koráb-
bi adatokkal vetjük össze: 1970-ben a külső lengyel államadósság 1,7 
milliárd dollár, 1980-ban már 25 milliárd volt!

Franciaországot illetően a két ország kapcsolatai javulásnak indul-
tak 1956., de különösen de Gaulle franciaországi hatalomra jutása 
után. A gaulle-ista Franciaország a szovjet befolyástól való finom 
„elszakítás” politikáját hirdette meg a volt szövetséges vagy vazallus, 
kommunistává lett országokat illetően, elsősorban azzal, hogy minden 
szükséges segítséget megadott az autonóm fejlődésükhöz. Bizonyos, 
különösen lengyelbarát francia diplomaták (például Étienne Burin 
de Roziers, de Gaulle közeli embere és Franciaország lengyelországi 
nagykövete a hatvanas években) egészen odáig merészkedtek, hogy 
az ország fejlődésére és az életszínvonal emelésére irányuló lengyel 
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törekevéseket a gaulle-ista jobboldal és a francia baloldal által egyaránt 
osztott, a modern, urbánus, a fogyasztói társadalom vívmányait élve-
ző Franciaország megteremtésére való aspirációkhoz hasonlították! 
A hatvanas évek során végig egymást követték a Franciaországból 
Lengyelországba és vice versa érkező vállalati, egyetemi, tudományos, 
művészeti delegációk és a különböző minisztériumi tisztviselők3. Az 
ipari, kereskedelmi, tudományos és technikai együttműködést mind-
két ország számára előnyös, kétoldalú szerződésekben rögzítették is. 
Lengyelország elsősorban a születő ipara számára keresett technikai 
felszereléseket Franciaországból: a vasúti és légi infrastruktúrájához, 
a hő- és vízierőműveihez, a vaskohászatához... Mindezekre azért volt 
szüksége Lengyelországnak, hogy a szénbányászatán túl, önmaga is 
képes legyen haszongépjárművek, autók, vonatok, hajók előállítására, 
nem is szólva azokról a modern fogyasztási cikkekről, melyekre az 
ingyenes közoktatás és a nagyarányú urbanizáció által jelentékeny fel-
emelkedést megélő lengyel lakosság valósággal szomjúhozott. Az egy-
mást követő lengyel gazdasági tervek olyan szektorok megteremtését is 
megcélozták, melyek addig nem léteztek: a vegyiparét (olajfinomítás, 
összetett vegyipari eljárások, műtrágya-gyártás), a gyógyszergyártásét, 
a kozmetikumok előállításáét, a műanyagipar, a textilipar fellendítését, 
a mezőgazdaság gépesítését. A nagy ívű program és ezáltal a francia 
csúcstechnológia révén elérhető célok például Eric Carbonne francia 
diplomatát olyannyira lelkesítették, hogy a francia külügyminisztéri-
umnak írott emlékeztetőjében egészen odáig ment, hogy megállapította: 
Franciaországnak mindenképpen támogatni kell ezeket a terveket, hogy 
„kiemeljék Lengyelországot a gyarmati függésből”!  

Mégis éppen az államadósság akadályozta meg a szép tervek 
megvalósulását. Az adósság visszafizetése az 1948-as egyezmény 
alapján történt, eredményei azonban igen kérdésesek voltak, hiszen 
a világgazdaságban egyre csökkent a szén iránti kereslet, miközben 
Lengyelország még a hatvanas években is elsősorban szenet és me-
zőgazdasági termékeket nyújtott a piac számára. A francia gazdasági 
és költségvetési minisztérium tisztviselői, akik az adósságról szóló 
1957 és 1959. közti tárgyalásokat irányították, jóval kevésbé voltak 
gaulle-isták, mint a külügyminisztérium munkatársai. Számukra csak 
az adósság összege számított, melynek visszafizetése abszolút elsőbb-
séget élvezett. A francia tőke védelmezőinek makacsságában érhetjük 
tetten igazán, hogy egy domináns, hitelező állam és egy alárendelt 
ország kapcsolatában az államadósság a kapitalizmus lényegi eleme. 
Hogy Lengyelország nélkülözhetetlen ipari technológiát vásároljon 
és – természetesen – visszafizesse az adósságait, az tette lehetővé, 
hogy újabb adósságokba verte magát... Franciaország 1959-ben újabb, 
10 milliárdnyi új frankban számított hitelt nyújtott Lengyelországnak, 
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amely eladósodott Nagy-Britanniának, a Szovjetuniónak, az Egyesült 
Államoknak, Kanadának és Csehszlovákiának is, hogy finanszírozni 
tudja modernizációs programját. A tőkés kereskedelembe való bekap-
csolódása és az adósság visszafizetéséhez nélkülözhetetlen valutához 
való hozzájutása érdekében a nyugati hatalmak már 1959-ban felvet-
ték Lengyelországot az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 
(GATT) országai közé is.4

Az adósság felhalmozódása és a bukás
A lengyel ipar lépésről lépésre felépült. Noha a francia-lengyel 

kereskedelmi kapcsolatok a hatvanas években szerények voltak, egy 
ambiciózus tudományos és kulturális program keretében mégis for-
málódott egy új, nyugatos lengyel tisztviselői elit, amely elsődleges 
szerepet játszott a hetvenes és a kilencvenes évek közti nagy átalakulás-
ban. A gaulle-ista politika támogatta és finanszírozta a lengyelországi 
francia nyelvoktatást, a különböző tudományterületeken (mint a tör-
ténettudomány, a régészet, az irodalom, az alkalmazott tudományok, 
vagy éppen az első fordítói és tolmács tanszék a varsói egyetemen) az 
egyetemek közti együttműködést, lengyel ösztöndíjasok franciaországi 
tartózkodását, a művészeti kapcsolatokat, s ez azt az érzést nyújthatta 
a lengyeleknek, hogy részesei a nagybetűs egyetemes kultúrának. A 
hetvenes években ez a politika felgyorsult a lengyel politikai képze-
letvilágnak köszönhetően (és ez igaz volt a rezsim híveire éppúgy, 
mint az ellenzékiekre). A frankofón és volt franciaországi emigráns 
Edward Gierek pártfőtitkárnak, a lengyel állam vezetőjének remek 
nyugati kapcsolatai tették lehetővé, hogy Lengyelország számos nyu-
gati banktól és államtól vegyen fel kölcsönöket. Később a Solidarnosc 
és a nyolcvanas évek adósságválsága idején sokan ostorozták a lengyel 
vezető „naivitását”, ő pedig azzal védte meg politikáját, hogy ez volt 
az egyetlen lehetséges eszköz a lengyel ipar modernizálásához és a 
lengyel társadalom fogyasztási szintjének emeléséhez. Csak rövid ideje 
vált egyértelművé a lengyel baloldal számára, hogy a Kommunista Párt 
milyen mértékben volt része a kapitalista világgazdaságnak, és hogy 
a hetvenes években felvett hitelek valójában a szegény országoknak 
nyújtott petrodollárok újrafelhasználásából származtak.

Még ma sem egyszerű a lengyel népnek megérteni, hogyan manipu-
lálnak egy szegényebb országot a hatalmasabbak, és azt, hogy éppen 
az adósság kérdése mutatja meg a valódi helyünket a világ politikai és 
gazdasági rendszerében. Nagy feladat a baloldal számára, hogy lerántsa 
a leplet a lengyel nacionalizmusról azáltal, hogy megmutatja az 1980 és 
1989. között bekövetkezett katasztrófát, melynek máig fizetjük az árát. 

Hiba volna azonban azt gondolni, hogy az 1980-ban fennálló, 25 
milliárd dollárra rúgó adósság alapjait egyszerűen elpocsékolták. Ez az 
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összeg nagyban hozzájárult az ipar modernizációjához, különösképpen 
a bányászat (szén, réz, kén…) modernebb eszközökkel való ellátásához, 
melynek a termékei elsősorban a külföldi államadósság visszafizetésére 
szolgáltak, kevésbé a hazai piac szükségleteire. A hetvenes évek Len-
gyelországa termelt ugyan acélt, előállított gépeket, vonatokat, autókat 
vagy éppen hajókat, azonban igen visszamaradott technológiával, s így 
lehetetlen volt a Nyugattal versenyre kelni ezeken a területeken. Ez volt 
az oka annak, hogy a lengyel ipari termékek elsőszámú piacai azok 
a fejlődő országok voltak, melyekkel a lengyel diplomácia – nem kis 
ügyességről tanúbizonyságot téve – igen jó kapcsolatokat épített ki. A 
lengyel társadalom azonban maga is fogyasztani, nyugati színvonalon 
akart élni, ami egyet jelentett azzal, hogy megvásárolni a legújabb ter-
mékeket (háztartási cikkeket, személyautókat, telefonokat, televíziókat, 
hifitornyokat), amelyeket nem a nemzeti ipar állított elő. A kormány 
tehát kénytelen volt a hitelek egy részéből fogyasztási cikkeket vásá-
rolni, míg a másik részét a pártfunkcionáriusok tékozolták el.

Az 1980-as évek lengyel adósságának az eredete tehát lényegében 
megegyezik más fejlődő, a domináns mechanizmusoknak alávetett 
országokéval: az Egyesült Államok megemelte a dollár kamatlábát, 
míg az elsődleges nyersanyagok ára zuhanni kezdett. Lengyelország-
nak 8 milliárd dollárt kellett volna azonnal kifizetnie, melyből két és 
fél milliárd az adósságszolgálatot jelentette. Erre az ország nem volt 
képes. A nyugati hitelező bankok delegációja 1980 áprilisában érkezett 
Varsóba, hogy elfogadtassa Gierekkel az első adósságrendezési tervet. 
Mivel egy, teljesen az állam által irányított gazdaságról volt szó, a do-
log nem látszott túl bonyolultnak: a kormánynak fel kellett emelnie az 
élelmiszerek árát. 1980 augusztusában azonban sztrájk tört ki a gdanski 
hajógyárban, és megalakult a Solidarnosc, a független szakszervezet. A 
sztrájkok fokozatosan kiterjedtek az egész országra és megbuktatták a 
párt vezérét, akit az adósságválság elsőszámú felelősének tekintettek. A 
Lengyelországban addig sosem látott nagyságú, 8 millió taggal rendel-
kező Solidarnosc – amely azt a látszatot keltette, hogy a munkások egy 
„másik szocializmusért”, a vállalatok és végső soron az országuk mun-
kásirányításáért küzdenek – valójában nem volt más, mint az első, az 
adósságválságra válaszoló társadalmi mozgalom5… A mozgalom valódi 
megszületési okainak félreismerése tragikus következményekkel járt 
magára a mozgalomra és a lengyel munkások közvetlen sorsára nézve 
is. A Solidarnosc mozgalmi aktivitása több mint egy évig tartott, amikor 
is az új államfő, Jaruzelski tábornok véget vetett ennek. 1981. decem-
ber 13-án bevezette a rendkívüli állapotot, törvényen kívül helyezte a 
szakszervezetet, és bebörtönöztette számos tagját. Lengyelország zárt 
országgá vált, nyugati kapcsolatai befagytak, és Jaruzelski felhagyott 
az adósságok visszafizetésével is. Közben úgy tűnt, hogy visszatérnek 
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a hidegháború legfagyosabb napjai: a Szovjetunió megszállta Afganisz-
tánt, megkezdte az SS20-as rakéták telepítését a csatlós országokban, 
míg az Egyesült Államok hozzálátott csillagháborús terveihez és a 
nyugati Pershing-rakéták telepítéséhez. A háborúval fenyegető helyzet 
nem tarthatott sokáig: végül Lengyelország is visszatért az adósságfi-
zetéshez, újraindultak a tárgyalások a hitelezőkkel, melyek végül az 
ország 1986-os IMF-tagságához is vezettek.

Később, szemben az egyre szorongatóbb adóssággal, a kommunista 
vezetők egyre kevésbé akarták egyedül vállalni a gazdasági katasztrófa 
ódiumát, így az ellenzékkel folytatott 1989. februári kerekasztal-tár-
gyalásokon már a rendszer végéről folytak az egyeztetések. A lengyel 
polgárok joggal gondolhatták, hogy megnyerték a demokráciáért vívott 
küzdelmet, hogy mostantól mint szabad és felelős emberek dönthetnek 
a sorsukról, legelőször is az első szabad választásokon: 1989. június 
4-én. A 45 éve mozdulatlan nemzetközi rend a szemük előtt omlott 
össze: a Szovjetunió kénytelen volt kivonni csapatait Kelet-Európából 
és Afganisztánból, Németország újraegyesült, Gorbacsov üdvözölte a 
közös „európai házat” és az új világrendet. De lassan maga a Szovjet-
unió is szétesett, és a helyén új, nacionalista államalakulatok jöttek létre.

A „sokkterápia” - az első európai adósságrendezési terv
A gyökeres változások ellenére az államadósság maradt a nemzet-

közi viszonyok egyik fő összetevője, miként a neoliberális világrend 
létrehozatalának fő eszköze is. Az 1989-es választások idején a mecha-
nikusan növekvő lengyel államadósság elérte a 41,4 milliárd dollárt! 
Az állampolgárokat meggyőzték a fizetés elkerülhetetlenségéről, s a 
gazdaság igen ingatag állapota nem tette valószínűvé a helyzet közeli 
javulását. A bizonytalanság, a szűkölködés, az infláció roncsolta az 
országot, miközben már az utolsó kommunista kormány elkezdte egy 
széles privatizációs terv végrehajtását, ami elsősorban a volt rendszer 
funkcionáriusainak kedvezett, és megteremtette a piacgazdaság első 
struktúráit. Ekkor, 1989 nyarán történt, hogy a „chicagói fiúk” – azaz 
Jeffrey Sachs és Soros György – megérkeztek egy varsói luxusszállo-
dába, a Mariottba. Ők diktálták az első szabadon választott, Tadeusz 
Mazowiecki által irányított kormánynak azokat az intézkedéseket, 
melyek később „sokkterápiaként” – vagy „ugrás a mélyvízbe” néven 
– híresültek el: az államkommunizmus és a tervgazdaság ultraliberális 
gazdasággá való brutális átalakításáról volt szó, ami még Nyugaton 
is példa nélkül álló volt. Ennek a politikának a szerzője és végrehaj-
tója egy, a Solidarnosc számára teljesen ismeretlen ember, Leszek 
Balcerowicz volt, akit az amerikai tanácsadók erőltettek a gazdasá-
gi miniszteri székbe. Az elképesztő államadósság csökkentésének 
egyetlen feltétele volt csupán: ennek a senki által meg nem választott 
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embernek a kormányzati pozícióba kerülése, és a sokkterápia tervé-
nek, a Balcerowicz-tervnek a végrehajtása. Ezzel párhuzamosan más, 
addig ismeretlen, amerikai egyetemeken vagy ottani alapítványok 
által, illetve a német Adenauer vagy az Eber Alapítvány által képzett 
politikusok (mint Bielecki, Olszewski vagy Suchocka) lettek az egyre 
ultraliberálisabb irányba forduló kabinet tagjai. Ez a kör foglalta el az 
államigazgatás, a köztulajdonban levő vállalatok, a bankok, az egye-
temek csúcspozícióit, ahol az új komprádor oligarchia tagjait képzik, 
akik a mai napig vaskézzel irányítják Lengyelországot. A velük szem-
ben való minden ellenállást azonnal megsemmisítik: az 1990 es 1993. 
közti esztendők az egyetemeken, a médiában, a szakszervezetekben, 
a termelőszövetkezetekben a boszorkányüldözés évei voltak, amikor 
is ezeket az intézményeket megszabadították a „balos elemektől”, 
akiknek a mondanivalóját a médiumokban nevetség tárgyává tették, 
akik rendőrségi és igazságszolgáltatási zaklatásnak voltak kitéve (mint 
Andrej Lepper Önvédelem nevű parasztszakszervezete), vagy éppen 
autóbaleset áldozataivá váltak(mint Daniel Podrycki, a ’80 Augusztus 
szakszervezet elnöke és a lassan újjászülető antikapitalista baloldal 
vezetője 2005-ben).

Mert fel kellett számolni a legkisebb ellenállást is, hogy a demok-
rácia látszata mögött végre lehessen hajtani a lengyel történelem leg-
nagyobb rablását:  az ország határainak teljes megnyitását a nyugati 
multinacionális cégek termékei előtt, a lengyel gazdaság által 1945 
óta létrehozott vállalatok legvonzóbb elemeinek a privatizációját, 6 
millió ember munkanélkülivé tételét, akik olyan állami vállalatokban 
dolgoztak, melyeket az állam bezárt, vagy mélyen áron alul eladott, 
a közszféra (az egyesületek, a termelőszövetkezetek, a közszolgálta-
tások) lerombolását, a közvagyonnal való szisztematikus pazarlást, 
mely lehetővé tette több milliárd dollár egyszerű eltüntetését6. Tovább 
sorolhatnánk a katasztrofális döntések sorozatát egészen a lengyel 
és a nemzetközi maffia megerősödéséig, melynek a fő oka az volt, 
hogy a bűnügyi rendőrségtől 1993 és 1994. között több ezer rendőrt 
bocsátottak el azzal, hogy kiszolgálták a kommunista rezsimet!  Va-
lódi vadkapitalizmus született, amelyhez ráadásul újabb 3 milliárd 
dollárnyi hitelt kellett felvenni, hogy megmentsék az 1995-ig példátlan 
inflációval sújtott nemzeti valutát, a zlotyt. Ennek a sokkterápiának az 
eredménye a termelés tíz éven át tartó zuhanása lett: az 1989-es GDP 
értékét csak 1999-ben sikerült újra elérni! Az iparban levő munkahe-
lyek 50 százaléka eltűnt, és ezzel teljes iparágak is: a hajógyártás, a 
tengeri kereskedelem, a vegyipar, a repülőgépgyártás… Más iparágak, 
mint az autógyártás vagy a textilipar, jelentősen visszaszorultak. 
Egész városok, egész régiók váltak munkanélkülivé: Lodz, a textil-
gyártás központja, valóságos árnyvárossá vált, Kis-Lengyelország 
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déli iparvárosai elveszítették aktív népességük felét. Észak- és Észak-
Kelet-Lengyelországot elsősorban az állami gazdaságok ezreinek 
bezárása sújtotta, ahol az addigi mezőgazdasági munkások képtelenek 
voltak új munkahelyeket találni az egyre élesedő versenyben, így a 
munkanélküliségbe, a nyomorba, az alkoholizmusba menekültek. A 
lengyel mezőgazdaság, amely valaha a népesség 37 százalékát látta 
el munkával, hirtelen a világpiaci áraknak rendelődött alá: az eladó-
sodott parasztok munkaeszközeik modernizálása érdekében kényte-
lenek voltak 20 százalékos kamatra kölcsönöket felvenni, de sokuk a 
kilencvenes évek kezdetétől fel is hagyott a földműveléssel, közülük 
nem kevesen menekültek az öngyilkosságba. A parasztok tiltakozása 
szülte meg az első jobboldali nacionalista, populista mozgalmakat 
(mint a már említett Önvédelmet), melyeket ügyesen manipulált a 
katolikus egyház és a szélsőjobboldal, annak érdekében, hogy ne a 
valódi felelős, azaz a nemzetközi kapitalizmus, hanem a még mindig 
hatalmon levőnek feltételezett „kommunisták” ellen tiltakozzanak.  
Az ultraliberalizmusba majdnem belepusztult lengyel nép 1993-ban, 
1995-ben és 2001-ben a szocialisták által vezetett posztkommunista 
koalíciót szavazta vissza a hatalomba, mint ahogy a régi apparátcsik 
Alexander Kwasniewski is köztársasági elnök lett. Ha a szocialisták 
vissza is állítottak néhány szociális jogot, és pár helyen meg is erősí-
tették az államszervezetet, mégis ők is teljesen alárendelték magukat 
a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek, folytatták a privatizációt, 
fokozták a közjavak átcsoportosítását a kommunista nómenklatúrából 
érkezett újgazdag oligarchák számára. Ráadásul a lengyel külpolitikát 
tökéletesen alárendelték az Egyesült Államok imperialista háborús 
érdekeinek, melynek szép példája volt George Bush példátlan pom-
pával való fogadása Varsóban, vagy éppen az ország területének 
megnyitása a CIA-ügynökök előtt, akik ott kínozták hadifoglyaikat. 
A belpolitikát illetően a választóktól kapott mandátumukat nem arra 
használták fel, hogy megvalósítsák állam és az egyház szétválasztását, 
hogy újjáépítsék a laikus, ingyenes közoktatást, vagy éppen vissza-
állítsák az abortusz szabadságát. Erőszakot téve választóik akaratán, 
alárendelték országukat az egyháznak és a nemzetközi tőkének. 

Ezért a lengyelek többsége számára tragikus „átalakulásért” a 
lengyel oligarchia megkapta jutalmát a nemzetközi hitelezőktől: 1990 
februárjában az ún. „Párizsi Klub” a 32 milliárd dollárra rúgó lengyel 
államadósság kétharmadának az elengedése mellett döntött, míg a fenn-
maradó 10 milliárdot 8 éven belül kellett kifizetni. Lengyelország 1994 
márciusában szerződést kötött az ún. „Londoni Klubbal”, amely felére 
csökkentette az ekkorra 11 milliárdra nőtt adósságot, a fennmaradó rész 
visszafizetését pedig meghosszabbította 2012-ig. A lengyeleknek, hogy 
finanszírozni tudják ezeket a határidőket, 8 milliárdnyi államkötvényt 



115

kellett eladniuk a nemzetközi pénzpiacokon. Azóta Lengyelország en-
nek a hitelnek a kamatait fizeti: 1995 és 2005. között évente 2 milliárd 
dollárt. Mindezek és a sorozatos csökkentések ellenére 2003-ban, az 
Európai Unióba való belépés küszöbén, az ország ismét 34 milliárd 
dollárral volt eladósodva. Csak 2008-ban Lengyelország 4,1 milliárd 
dollárt költött adósságszolgálatra, de mindezek ellenére a tartozás 
ismét 42 milliárd dollárra rúgott! 

Hogyan alakult ki az új adósság? 
Erre a kérdésre akkor tudunk válaszolni, ha megvizsgáljuk a Lengyel 

Tudományos Akadémia öt közgazdászának közösen írt tanulmányát 
a kapitalizmus lengyelországi restaurációjának kritikus mérlegéről7. 
Szerintük a sokszor idézett hat százalékos növekedési adat nem helyes, 
hiszen ahhoz, hogy a 20 év növekedési mérlegét megvonjuk, szükség 
van a kilencvenes évek adatainak figyelembe vételére is: márpedig 
1990 és 1997. között a növekedés egyenesen negatív volt! Ha ezt is fi-
gyelembe vesszük, akkor a neoliberális korszak éves átlag növekedési 
adata három százalékra esik vissza – míg például 1945 és 1965. között, 
tehát a kommunizmus első húsz évében ez az éves adat kilenc százalék 
volt. De túl ezen, egy ország, ahol az aktívakat érintő munkanélküliség 
15 és 20 százalék között van, nem nevezhető prosperáló országnak! 
Különösen akkor, ha nem létezik megfelelő munkanélküli-ellátás, a 
munkanélküliség elleni harc igen visszafogott, amely egyébként az 
informális gazdaság virágzásához is elvezetett (utcai kiskereskedelem, 
ház körüli kistermelés, prostitúció, szerencsejátékok és más „üres idő-
töltések”). Mindeközben 2005. óta mintegy 3-5 millió lengyel indult 
útnak a világba, Nagy-Britannia, Írország, vagy éppen szezonális 
jelleggel Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, 
Svédország, Norvégia felé… Az Európai Migrációs Munkavállalók 
Egyesülete szerint a külföldre kivándorolt lengyelek az építőiparban, 
az élelmiszeriparban (főleg vágóhidakon), az intenzív mezőgazdasági 
termelésben, a turizmusban, a szállodaiparban, éttermekben és más, 
személyek melletti munkakörökben dolgoznak. A kivándorlók legtöbb-
ször a „delegációs európai direktívának” megfelelő szerződésekkel 
dolgoznak, általában semmiféle szociális ellátásra nem jogosultak, 
mert nem fizetik a különböző hozzájárulásokat. Igen sokan képtelenek 
a fizetésekből félretenni, mint ahogy nyugdíjra sem lesznek jogosultak, 
hiszen nem fizetik a járulékokat. A fenti tanulmány, a lengyel gazdaság 
elmúlt húsz évének különböző területeit vizsgálva, arra a következ-
tetésre jut, hogy az országban valójában csak pár gazdasági szektor 
virágzik: a bányaipar a mintegy 100000 bányászt foglalkoztató sziléziai 
szénbányákban, a nemzetközi piacokon igen keresett a réz kitermelése, 
a mezőgazdasági ipar, ahová a multinacionális cégek komoly befek-
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tetéseket eszközöltek, és amely Lengyelországot egész Kelet-Európa 
központjává tette, anélkül azonban, hogy ezeket a mezőgazdasági 
termékeket feltétlenül a lengyel termelőktől vásárolnák meg.

Hogy teljes legyen a kép, ehhez a felsoroláshoz még hozzátehetjük a 
textilipart, az autógyártást, a szerszámipart, a teljesen a nyugati tőkések 
kezében levő, mintegy 100000 embert foglalkoztató bevásárlóközponto-
kat és a különböző vállalati szolgáltatásokat (informatika, új technoló-
giák). Lengyelországban lényegében nem léteznek a magas hozzáadott 
értékkel bíró iparágak (biotechnológia, informatika, terméktervezés), 
az ország népessége öregszik, a születések száma alacsony. Nagyon 
is lehetséges, hogy a jövendő nemzedékek fogják drágán megfizetni a 
két évtizednyi ultraliberális politika összes negatív következményét.

Ebben az egyik legfontosabb összetevő az állam erős eladósodott-
ságának állandósága. Dariusz Zalega politikai elemző szerint8 Len-
gyelországban, Európa más államaihoz hasonlóan, a multinacionális 
nagyvállalatoknak kedvező adószabályok állnak nem a kiadási oldal, 
hanem éppen a bevételi oldal válságának hátterében. Valójában a 
Lengyelországba befektetett külföldi tőke lényegében részben vagy 
teljesen föl van mentve az adófizetés alól, és a keletkezett hasznot nem 
feltétlenül az országban fektetik be, hiszen ilyesmit a lengyel törvények 
nem írnak elő. Ráadásul az összes lengyel bank külföldi tulajdonosok 
kezében van, amely távoli befektetők spekulációs veszélyeinek teszi 
ki az országot. A nagymértékű privatizáció az államot a legfontosabb 
bevételeitől fosztotta meg: a vállalatok többségét, az infrastruktúrát, a 
közszolgáltatások egy részét (például a telefontársaságot már 1991-ben 
privatizálták) jóval áron alul adták el. A privatizációnak persze meg-
van a maga vastörvénye: az állam a magánosítás során egyszer tesz 
szert haszonra, amikor eladja az adott dolgot, utána soha többé. Ezzel 
szemben ha egy vállalat állami tulajdonban marad, akkor akár hosszú 
távú hasznot is nyújthat gazdájának… A neoliberális állam eszköz az 
oligarchák kezében, és sajnos igen kevéssé törődik a polgárok hosszú 
távú érdekeivel. Ezt a hiányt azzal gondolja pótolni, hogy a pénzügyi 
piacokon eladósodik. De a vállalati adók is igen alacsonyak, Lengyelor-
szágban 38 százalékról 19 százalékra csökkentek. A vállalati adókerülés 
igen jelentős (évi 20 milliárdra becsülik), mert hiányzik a hatékony és 
elkötelezett ellenőrző szervezet.

Maga az adórendszer is igazságtalan, és elősegíti az állam további 
eladósodását: csak három adósáv létezik, ami azzal a következménnyel 
jár, hogy a legszegényebbek (akik a legtöbben vannak) több jövede-
lemadót fizetnek, mint a leggazdagabbak. Még azok az emberek is 
fizetnek jövedelemadót, akik a 300 eurós minimálbért keresik havonta. 
A lengyelek legfölső, 10 százaléknyi rétege az ország vagyonának 80 
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százalékát birtokolja, és az államkötvények vásárlása révén az első 
számú haszonélvezője az állam eladósodottságának. 

Egy átlagos (azaz havi 800 euró bevétellel rendelkező) háztartás 
eladósodottsága igen jelentős: a gyenge bérezés hozzájárul az egyre 
növekvő eladósodottsághoz a különböző fogyasztási termékek (lakás, 
autó, nyaralás, háztartási gépek…) vásárlásakor. Elég egy rövid sétát 
tennünk bármelyik lengyel városközpontban, hogy észleljük, ahogy a 
nyugati bankok hitelirodái átvették a butikok, a kávéházak, a kultu-
rális intézmények helyét. Ezek az irodák becsapósan ígérnek könnyű 
fogyasztási kölcsönöket: még a mozijegyre is vehetünk föl hitelt, akár 
egy bankautomatán keresztül.  Csak arra a pillanatra kell nagyon fi-
gyelnünk, amikor mindezt vissza kell fizetni: több mint valószínű, hogy 
Lengyelországban fél vagy egy év múlva kitör a valódi adósságválság. 
Talán éppen az októberi választások után, melynek egyelőre a szocia-
listák az esélyesei. Vagy éppen a 2012-es labdarúgó világbajnokságot 
követően, amely miatt a lengyel állam még jobban eladósodott, ahogy 
Görögország a végzetesnek bizonyult 2004-es olimpia idején. Ennek 
a válságnak a körvonalai már látszanak a lengyel járadékpénztárak 
hamarosan bekövetkező csődjében, melyek adóssága mintegy 250 
milliárd zlotyra tehető.

Hosszabban most nem szólunk egy olyan témáról, amelyet a politi-
kusok és a médiumok sohasem érintenek, noha komoly nyugtalanság 
forrása a különböző helyi állampolgári egyesületek körében, amelyek 
hiába próbálják figyelmeztetni a veszélyekre a lengyel államot és az 
Európai Uniót. Az európai strukturális alapok, amelyek arra szolgálnak, 
hogy elősegítsék a regionális fejlődést és az infrastrukturális beruházá-
sokat, valójában egyre növelik egyes városok és területi önkormány-
zatok eladósodását, mert azok mint saját forrást kénytelenek komoly 
pénzösszegeket befektetni ezekbe a beruházásokba, hogy megkapják az 
európai támogatást. Mivel erre a különböző lengyel önkormányzatok 
egyre kevésbé képesek, hitelkötvényeket adnak el a pénzpiacokon… Az 
Európai Unió számára a tagállamok adóssága komoly veszélyt jelent. 
Márpedig ugyanazok az okok mindig ugyanazokkal a következmé-
nyekkel járnak: a lengyel adósságválság még előttünk van.

Fordította: Balázs Gábor

1  Monika Karbowska lengyel-francia feminista aktivista, kutató. A lengyel adósságról 
írt munkái: La détente en Europe. Les relations franco-polonaises de 1956 à 1963 (Az 
enyhülés Európában: a francia-lengyel kapcsolatok 1956 és 1963 között), mémoire de 
DEA d’Histoire des Relations Internationales Contemporaine, Université de Paris I 
Panthéon Sorbonne, 1995. Notes pour une thèse de doctorat de 3ème cycle Les relations 
franco-polonaises de 1956 à 1969 (Jegyzetek egy doktori dolgozathoz, A francia-lengyel 
kapcsolatok 1965 és 1969 között), Archives du MAE, des ministères de l’économie et du 
budget, de l’industrie et de l’équipement, de l’agriculture et de l’éducation nationale.
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2  Fontos nézetkülönbségek léteznek a történészek között a szovjet gazdaságpolitika és 
a „keleti blokk” országai kapcsolatáról. Vannak történészek, akik szerint a Szovjetunió 
távolról sem rabolta ki ezeket az országokat, hanem éppen ellenkezőleg, gazdaságilag 
segítette őket: termékeik vásárlásával, az olcsón nyújtott olajjal és más nyersanyagokkal, 
illetve olyan technológiákkal, melyeket így ezek az országok nem voltak kötelesek a 
nyugati multinacionális cégek által uralt világpiacon megvásárolni. 

3  Az 1995-ben folytatott kutatásaim idején – az azóta eltelt harminc év ellenére – kizá-
rólag az adósságot érintő francia-lengyel tárgyalások jegyzőkönyveihez nem fértem 
hozzá. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy mára hozzáférhetőek-e ezek a dokumen-
tumok. Bármi is legyen velük a helyzet, ezek az elővigyázatossági intézkedések jól 
mutatják, hogy az adósság neuralgikus pontja két ország politikai kapcsolatainak...

4  Ne feledjük, hogy akkoriban az állam döntött a gazdaságpolitikai kérdésekben, és 
ellenőrizte a külkereskedelmet, valamint az árfolyamot is. Az egész gazdaság alá volt 
vetve a politikai döntéseknek, tehát a helyzet éppen az ellentéte volt mai ultraliberális 
korunknak, vagy másképp azt mondhatjuk, hogy ma az állam szolgálja ki politikailag 
a multinacionális cégeket.

5  Lengyelországban továbbra is élénk vita zajlik azok között, akik azzal vádolják a 
kommunista rendszert, hogy katasztrófába vezette Lengyelországot, és azok között, 
akik éppen a Solidarnosc-ot teszik felelőssé, hiszen egyetlen ország sem maradt volna 
talpon egy közel egyéves sztrájk után. 

6  A Lengyelországban 1989. óta történt botrányok pontos katalógusát nyújtja Jacek 
Tittenburn szociológiaprofesszor: Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji 
(Esőről az eresz alól. A lengyel privatizáció tekervényes útjai), 4 tomes, Zysk i ska, 
2008-2009.

7  Andrzej Karpiński, Tadeusz Kowalik, Paweł Kozłowski, Kazimierz Łaski, Stanisław 
Paradysz: Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja (Húsz 
év lengyel átalakulás, A konzervatív modernizáció). Académie Polonaises des Sciences, 
Chaire des Sciences Economiques. Varsovie, 2011.

8  Dariusz  Zalega: Skad sie bierze polski dlug publiczny? (Honnan jön a lengyel ál-
lamadósság?), Le Monde Diplomatique Polska, juillet 2011. A köztulajdon a közösség 
tulajdonában lévő érték. Ilyen a társadalmi tulajdon és a közvagyon. A magánvagyon 
nem közvagyon. Ha a közvagyon magántulajdonná válik, a köznép, mindig gyanak-
szik. Szinte mindig okkal. 
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Rendszerváltás alacsony 
fordulatszámon
Droppa György1

Előszó helyett
Összefutottam egy barátommal. 
- Mi van veled? 
- Várnában voltam – mondta. Ott még mindig magyar trolibuszok 

futnak. Képzeld, egy fogadáson megkeresett Várna polgármestere. 
Kérdezte, hogy gyártanak-e még trolibuszt Magyarországon. Ha igen, 
biztosan tőlünk vesznek, mert elnyűhetetlenek.

- Nem tudom, de szerintem nem gyártanak. Itt már csak keresked-
nek, bankolnak és irodáznak. Elvesztettük gyárainkat, a bennük lévő 
szaktudást, majd a telkeket is, melyeken a gyárak álltak. Öngyilkos 
viselkedés az, mikor senki nem termel, mindenki csak eladni akar.

Elválunk, elgondolkozom. A rendszerváltás alatt meghívtak egy 
szűk körű megbeszélésre az SZDSZ vállalkozói tagozatába. Nekem kis 
éttermeim voltak, tehát vállalkozóként voltam jelen. A többiek elméleti 
emberek voltak. Egyetértettünk abban, hogy a gazdaság tőkehiányos, 
technológiaváltás pedig csak működő tőke bevonásával lehetséges. 
Pénzt pedig csak onnan szerezhetünk, ahol van. Az én javaslatom az 
volt, hogy először is vegyünk fel  nemzetközi megmérettetésre is al-
kalmas leltárt. Vegyük számba a cég értékét, múltját, az ott dolgozók 
szaktudását, aztán válasszunk ki néhány vonzó céget, azokat fényezzük 
fel, és próbáljunk meg eladni néhányat. Fontos, hogy a cég egy része 
dolgozói tulajdonban maradjon. Megmosolyogtak. Nem vettek komo-
lyan. Úgy éreztem magam, mint mikor a melóst behívják az irodába, és 
hátratett kezében, válasz helyett a sapkáját gyűrögeti. Nem is mentem 
többet oda. Pedig kellett volna. Sokunknak kellett volna harsogni, hogy 
értéket, jó megélhetést, csak több lábon álló gazdaságra lehet alapozni.

Előzmények, hitek és tévhitek
A feleségem családjából sokan disszidáltak 1956-ban. Politikai okok-

ból hagyták el az országot. Koncepciós perekben voltak érintettek, és 
nem elégedtek meg azzal, hogy kiszabadultak a börtönből. Nem mentek 
messzire, csak ide, Bécsbe. Amint lehetett, hazajártak. Mi is látogattuk 
őket, mihelyst lehetett. Így jól láthattuk egymás életét. Nekik mindent 
újra kellett kezdeniük, mégis mi voltunk a szegény rokonok. Azóta 
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tudom, hogy adakozónak jobb lenni, mint adományozottnak. Egyre 
vonzóbb világnak láttuk Ausztriát.  Kicsit unalmas volt ott, de az élet 
minden területét behálózta a jólét. Egyre többször tettük fel magunknak 
a kérdést: ha egy társadalom ilyen is lehet, akkor nálunk miért olyan iz-
zadtságszagú minden? Miért van az, hogy mi fokozatosan lemaradunk, 
és eladósodunk? Talán az oroszok miatt? Ha a bécsi rokonoknak tettünk 
fel a kérdéseket a két társadalom különbségeiről, a válasz rendszerint 
elmaradt. „Mi nem politizálunk”, mondták. Így bennünk is kezdett 
megérlelődni, hogy mi se politizáljunk – legfeljebb addig, míg kivívjuk 
azt, hogy nekünk se kelljen politizálnunk… Az én rendszerváltásomnak 
ez volt az egyik, cseppet sem elhanyagolható mozgatórugója. Vissza-
tekintve, több mint 20 év után, sivár a magyarázat. Sokan vélekedtünk 
így mégis. Egyszerűen nem fért a fejünkbe, hogy miért kellett ezreknek 
– már világútlevéllel a zsebünkben – az első burgenlandi faluig menni 
hűtőládáért. Miért nem lehetett hűtőládát gyártani Jászberényben? És 
ha nem lehetett, nem lett volna-e egyszerűbb a néhány osztrák keres-
kedő nyereségét nekünk itthon megkeresnünk? Egyre többünkben 
fogalmazódott meg: a gazdaság alapjait kellene megváltoztatni, hogy 
ilyen hibák többé ne ismétlődhessenek meg.

A ’80-as évekre a rendszer egyre nehezebben tudta tartani a tempót 
a rákényszerített versenyben. A globalizáció újabb és újabb csatákba 
kényszerítette az országot. A Nyugat örömmel adott el nekünk fogyasz-
tási javakat, de korszerű, világszínvonalú termelőeszközöket, például 
a mikroelektronika jövőt ígérő termékeit, nem. Politikai okokra hivat-
koztak, és összeállítottak egy ún. COCOM listát azokból a termékekből, 
melyeket mi nem vásárolhattunk meg. Az államadósság folyamatosan 
nőtt, sokunk félelme volt, hogy nem fogjuk tudni visszafizetni. Köze-
ledtünk a 20 milliárd dollár adóssághoz, és sokak szemében ez egy 
rendszerváltás vízióját vetítette előre. Úgy véltük, ha az bekövetkezik, 
nálunk is olyan lesz minden, mint Ausztriában. 

Nem lett olyan.
Hivatalosan rendszerváltás volt Magyarországon 1989 és 1991. 

között. Ha a rendszerváltás olyan természetű dolog, melyben minden 
megváltozik, akkor Magyarországon rendszerváltás volt. Ha ellenben 
a rendszerváltás olyan dolog, melyben a népakarat egy, a korábbinál 
jobb rendszert kényszerít ki, akkor Magyarországon nem volt rend-
szerváltás.  

Nem lenne igaz azt állítani, hogy azóta minden rosszabbra fordult, 
azt ellenben nyugodtan állíthatjuk, hogy az emberek nagy többségé-
nél az ún. rendszerváltás nem vált be, mert rosszabbul élnek, mint a 
rendszerváltás előtt. A többség számára megszűnt a békés gyarapodás 
és a hosszú távú kiszámíthatóság lehetősége. Mielőtt ezt a kérdést ki-
bontanám, két alapvetően fontos dolgot leszögeznék.
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1. Minden rendszer állandóan változik, ez így lett volna akkor is, ha 
nem következik be a rendszerváltás.

2. Hamis képet kap az, aki a Kádár-rendszerre úgy tekint, mint egy 
homogén egészre, mert három, kb. tíz-tíz éves periódusa egymástól 
nagymértékben eltért.

Ha a Kádár-rendszerre így tekintünk, akkor az azóta eltelt időben 
két újabb változási periódus ideje pergett le. Ha ezek folytonossági 
fejlődését, változásait vizsgáljuk, sokkal közelebb kerülünk a való-
sághoz, ellentétben azzal az ellentmondással, amelyet a ma divatos 
történelemszemlélet sugall.

Ezért fix pontként megpróbálom meghatározni, hogy a rendszer – 
kényszerű párbeszédben a tőkés, liberális világszemlélettel és belső 
ellenzékével – hol tartott 1989 végén. Ha az akkorra kialakult politikai 
helyzetet fogadjuk el kiindulópontnak, érdemes eljátszani a gondolattal: 
mi történt volna, ha az ún. rendszerváltás helyett egy lassúbb, átgon-
doltabb – ha tetszik: hazafiasabb, a világ változásai közepette a saját 
érdekeinket is figyelembe vevő –, valódi reformsorozat indul el? Már 
két ilyen tíz éves perióduson is túljuthattunk volna. Mielőtt azonban 
folytatom ezt a gondolatot, egy kicsit visszatekintek:

Az ’56 utáni megtorlásoktól kezdve a konszolidációig és a kiegye-
zés beindításáig sok minden történt. A megtorlások alatt a Magyar 
Népköztársaság elszigetelődött a világban, de miután Kádár János 
beszédet mondott az ENSZ-ben, fogadta őt a római pápa, az ország ál-
lampolgárai elfogadták pénznemét, kitüntetéseit, okmányait, útlevelét, 
és kényszerűségből politikai berendezkedését is. Magyarország nyitott 
külgazdaságú országgá vált, magyar motorvonatok gördültek szerte 
a világban, nemzetközi árucikké vált a magyar röntgengép, a Csepel 
varrógép, a József Attila daru, a Duna tengerjáró, az Ikarus csuklós 
busz, a Ganz transzformátor, a Láng traktor. A magyar gyárak és a 
mezőgazdaság főleg a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 
piacaira termeltek, de árucikkeink, ha kisebb mértékben is, eladhatók 
voltak az egész világon. A termelésre fönnmaradtak a világháború előtti 
nagyüzemek, mint a GANZ és a Weiss Manfréd üzemeinek bázisára 
épült Csepel Vas- és Fémművek. Ezen üzemeknek önálló gyárai is 
voltak, mint például a Csepel Szerszámgépgyár. Önálló új gyárak is 
épültek, mint a Szinva-patak völgyében a Diósgyőri Gépgyár vagy a 
Szerszámgépipari Művek, (SZIM) melyet a legkorszerűbb technológiá-
val hoztak létre 1963-ban, nyolc, szerszámgépeket gyártó vállalat össze-
vonásával és egy fejlesztőintézettel. A rendszerváltás előtti évtizedben 
milliárdokat fektettek be korszerű feldolgozó-rendszerekbe például a 
növényolajiparban, a cukoriparban, a konzerviparban, gabonaiparban 
és a húsiparban. 

Ha valaki Budapestre érkezett, minden főútvonal mentén termelő 
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üzemek mellett haladt el. Ha a Váci úton keresztül érkezett a fővárosba, 
láthatta – a teljesség igénye nélkül – a világhírű, kitűnő, saját fejlesztésű 
termékeiről híres, Aschner Lipót által alapított Tungsramot, későbbi 
nevén az Egyesült Izzót, az Újpesti Bőrgyárat, a Budalakk és a Pannónia 
Szőrmegyárat, a MAHART Hajó- és Darugyárat, a Falemezgyárat, a 
Vízügyi Alkatrészgyárat, a ma már külföldi tulajdonban lévő, de még 
ma is működő Cérnagyárat, a Láng Gépgyárat, ahol világszínvonalon 
gyártottak erőgépeket és nagy dízelmotorokat, a Perion Akkumulá-
torgyárat, a Kender Juta és Politextil gyárat, a RICO Kötszerműve-
ket, a Danubius Hajó- és Gépgyárat, a Csavarárugyárat, a Chinoin 
Gyógyszergyárat. Büszkék voltunk a Rubik-kockára, a Goldbergerre 
vagy a Panyovára, a BudaPrintre, az Egervinre, a Globusra, a Kanizsai 
Bútorgyárra, a Kispesti Traktorgyárra, az Alföldi Porcelángyárra, a 
Pécsi Kesztyűgyárra. Hol van ma már a MOM, hová süllyedt a Győri 
Vagongyár és a Rába Művek, az Orion és a Videoton, a FÉG, a Vörös 
Október Ruhagyár, a Május 1 Ruhagyár, a VBKM, az Elzett Zár- és La-
katgyár, az Óbudai Hajógyár, mi lett az Alföldi Cipőgyárral, a Csonka 
János által alapított, későbbi aszódi Kismotor- és Gépgyárral, hol van-
nak a nagy malomipari létesítmények, és hová lett a méltán világhírű 
magyar mezőgazdaság? Hol van a FOKA, a MAHART, a MALÉV? 
Arra is érdemes gondolni, hogy milyen kapacitással dolgoznak azok az 
üzemek, melyek még ma is működnek, például a még mindig üzemelő 
sertés- és marhavágóhíd, hiszen az állatállomány is megfogyatkozott. 
Vagy mi maradt meg a Baromfiipari Országos Vállalatból?  

Ha valaki azt hiszi, hogy csak a fővárost sújtotta a világháborúnál is 
jelentősebb szőnyegbombázás, az téved. A nem túliparosított Szegeden 
például a rendszerváltással szűnt meg a Szegedi Nyomda, a Szegedi 
Kender- és Műanyag-feldolgozó, a Dél-magyarországi Rostkikészítő, az 
Újszegedi Szövőipari Vállalat, a Szegedi Bútorgyár, a Mary Cipőgyár, 
a Szegedi Konzervgyár, az Alföldi Bútorgyár, a Szegedi Ruhagyár, a 
Pannónia Szeged Szőrmeipari Rt., a Szegedi Textilművek, a Szegedi 
Férfi és Női Divatszabó Vállalat, a Szegedi Hangszerkészítő és Javító 
Vállalat, a Szegedi Kábelgyár, a Délalföldi Pincegazdaság, az IKARUS 
Szegedi Gyáregysége. 

Van-e, aki elhiszi, hogy a rendszerváltás nem a felelőtlen, hozzá nem 
értő őrültek és erkölcstelen gazemberek dáridója volt? Így fel kell tenni 
a kérdést: mi történt volna akkor, ha a siettetett rendszerváltás helyett 
egy megfontoltabb gazdasági szerkezetátalakítás következett volna be? 
Vajon akkor is ily módon fejezték volna le a magyar ipart és a mező-
gazdaságot, s szüntették volna meg az értelmiségi kutatóintézetek és 
műhelyek tucatjait? Nehezen képzelhető el.

A szomorú tény az, hogy a hazai ipart alapjaiban rendítette meg a 
rendszerváltás. Az Antall-kormány alatt, miközben a szovjet hadsereg 
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kivonult Magyarországról, a magyar ipar kivonult a Szovjetunióból 
és a KGST többi országából. A magyar dzsentri korszak legrosszabb 
hagyományait idézve születtek meg sorozatban a felelőtlen döntések. 
A következmények önmagukért beszélnek. Százezrek váltak munka-
nélkülivé és váltak segélyfüggővé, a megszokott, mindennapos mun-
kavégzés helyett. A főként KGST-exportra dolgozó gépiparnak közel 
90%-a megsemmisült. 

Az ostobán büszke, a piacvesztéstől padlóra került gazdaságot 
privatizációs pofonokkal gyengítették tovább. Piacot kereső multik, 
olcsó terjeszkedési lehetőséget látó középvállalkozók, pénztelen, de 
ígérgetésben gazdag nyerészkedők és szélhámosok jelentek meg a 
színen. Gazdagon osztogatták leleményes tanácsaikat, keresve a meg-
gazdagodásra vágyó, birtokon belüli magyar partnereiket. Az ország 
új vezetői – ha más, súlyosabb vádakkal nem illetjük őket – teljesen 
gyakorlatlanok voltak. Sokaknak első munkahelyük volt a Parlament. 
Nemhogy a kapitalizmus gazdaságtanát és működését nem ismerték, 
de sokuknak még az első garzonlakás összespórolásának és megvásár-
lásának élménye sem adatott meg. A Parlament törvénygyárrá vált, és 
az új törvények tekintetében még a jogászok és az ügyvédek is tapasz-
talatlanok voltak. Az ország ideális terepévé vált a zavarosban történő 
halászásnak. Felborult a korábban kialakult erkölcsi rend. Míg egyesek, 
akik korábban a cipőjük mellett jártak, hirtelen meggazdagodtak, addig 
mások azon keseregtek, hogy hiába tanultak, nem boldogulnak. Na-
gyon lecsökkent a tanulásra és a munkára alapozott életideál vonzereje.

Eleinte mindenki csodálkozott azon, mikor az ott dolgozókat figyel-
men kívül hagyó szerződések aláírása után az alkalmazottakat gyorsan 
elbocsájtották. Hiába tűntek el így a magyar ipar korábbi fellegvárai, a 
privatizációs szerződések megkötésének gyakorlata nem változott. Ez 
maradt a gyakorlat, nemcsak a tőkeszegény és elavult gyárak esetében, 
hanem a legkorszerűbb üzemek esetében is. A törvénygyár mással volt 
elfoglalva. A korábban már említett SZIM a COCOM listákat is kijátsz-
va, a legkorszerűbb szerszámgépekkel volt felszerelve. Mégis úgy adták 
el, hogy az új tulajdonos a gépeket azonnal elvitte a Távol-Keletre, ahol 
azok azóta is üzemelnek. Az embereket, a műszaki értelmiség színe-
javát, szélnek eresztették. Maradtak az üres hangárok, ahol parányi 
cégek tengődnek siralmas pótcselekvésekkel. Máshol a gyárak gépeit 
és tartalék alkatrészeit ócskavas áron herdálták el, mialatt újabb és 
újabb ezrek kerültek az utcára. Az ócskavas áránál is olcsóbban adták 
el a MAHART-DETERT tengerjáró flottáját is. Nehéz elképzelni, hogy 
az ilyen üzleteket nem a korrupció mozgatta. 

Abban az időszakban mesés vagyonok születtek. Néhány használt 
írógéppel és némi „szellemi apporttal”, az első bérleti díjból visszafizet-
hető kölcsönnel kifizették járandóságaikat, mások pedig az unalomig 
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mondott, „jó hely és idő” felhasználásával vagyont érő gyárakhoz ju-
tottak. Az ilyen gyarapodásokat néha nehéz, máskor könnyű lett volna 
bizonyítani, de ezen tudás megszerzésében, a gyakorló hatalmak csak a 
retorika szintjén jeleskedtek. Egy dolog a privatizációval kapcsolatosan 
biztosan volt: a profitorientáció. Ennek következményeként a cégeken 
belüli rejtett munkanélküliséget is azonnal felszámolták. Ez újabb 
tízezrek állásvesztését jelentette. 

A rendszerváltás egyetlen igazi sikere a széles körben kiépült 
demokrácia volt. Csak feltételezni tudjuk, hogy a demokratikus in-
tézményrendszer mennyit fejlődött volna egy lazább és irányítottabb 
rendszerváltás esetén. Azt ellenben ma már jól látjuk, hogy mai gazda-
sági mutatóink rosszabbak, mint a rendszerváltás előttiek. Miközben 
gazdaságilag ellehetetlenültünk, adósságállományunk megsokszorozó-
dott, kíméletlenül eladtuk az állami vagyont, demokráciánk is vészesen 
apad. Pont azok veszik el tőlünk, akik oly nagy magabiztossággal 
jelölték ki az új demokratikus utat. Az új hatalmat gyakorló többség a 
múltra is hamisan tekint. Miközben elfelejtik, hogy az általuk ránk erő-
szakolt rendszerben diplomát sem szerezhetnének, a Horthy-korszak 
úrhatnám, a tömegeket cselédsorban tartó társadalmát majmolják. Egy 
olyan társadalmat, melynek nem volt sajátja az általános választójog, a 
teljes körű egészségügyi ellátás, az ingyenes oktatás. 

Az okozott károkat csak nagyon hosszú idő alatt lehet helyrehozni. 
Első lépésként legalább akarnunk kell a változást.

1  Droppa György a Zöld Demokraták alapítója, tiszteletbeli elnöke, a Duna Kör ügy-
vivője
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Új kihívások Dél-Amerika 
haladó kormányainak
Véronique Sandoval1 

A Sao Paulo Fórum által 2011. június 30. és július 2. között, Rióban 
szervezett konferencián – amelyen tíz, baloldali vezetésű latin-ameri-
kai országból vettek részt miniszterek, politikai vezetők és kutatók – 
megalakították a Dél-Amerikai Baloldali Kormányok Kutatóintézetét. 
Az intézet célja az, hogy lehetőséget nyújtson a kormányzatok és a 
kormányon lévő politikai pártok képviselőinek elért eredményeik és 
az új, előttük álló kihívások rendszeres értékelésére. 

Mi a helyzet tíz évvel az után, hogy az első haladó kormány ha-
talomra került Dél-Amerikában? A gazdasági növekedés továbbra 
is folyamatos, hála annak a stratégiának, amely a bérek javítására, a 
munkahelyteremtésre, a hátrányos helyzetűek támogatására és a pénz-
ügyi szervezetektől való nagyobb függetlenségre helyezi a hangsúlyt. 
Emberek milliói menekültek meg a szegénységtől és a nyomortól, 
miközben a belső piacok fejlődése lehetővé tette, hogy ezek az orszá-
gok úgy nézhettek szembe a válsággal, hogy az nem okozott nekik túl 
sok kárt. Ez a gazdaságpolitika tulajdonképpen egy szükséghelyzetre 
adott válasz, mondhatnánk, egy sürgősségi intézkedéssorozat volt, de 
közben azért nem csökkent a társadalmi egyenlőtlenség, az imperia-
lizmus – bár meggyengült – még mindig lesben áll, és összességében 
e társadalmaknak az átalakulása még mindig kérdéses.

A dél-amerikai kormányokat napjainkban három fő kihívás éri:
•	 Hatalmon maradni úgy, hogy a „képviseleti” demokráciát fel-

cserélik egy olyan alkotmányra, amely a nép valódi hatalmát fejezi ki, s 
így egyértelműen elsőbbséget biztosítanak azoknak a politikai erőknek, 
amelyek szembeszállnak a gazdasági és pénzügyi körökkel. 

•	 Új fejlődési mód megteremtése, ami egyszerre szociálisan igaz-
ságos és fenntartható.

•	 Megvédeni a már elért eredményeket egy kapitalista világban, 
amelyet egy mélyen gyökerező válság sújt. Ennek keretében kell ki-
alakítani szoros regionális együttműködést, amely az európai uniós 
modelltől teljesen eltérő alapokra épül, s amelyben csak demokrati-
kusan megválasztott (ez Latin-Amerikában nem magától értetődő) és 
népeikkel valóban szolidáris kormányok vesznek részt, miközben a 
nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása az együttműködés abszolút 
alapelve.
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Lehetővé kell tenni, hogy az emberek saját sorsuk 
kovácsai legyenek

A népszuverenitás gyakorlati megvalósítása – azzal, hogy a válasz-
tott kormány politikai döntéseit elfogadják – egyáltalán nem magától 
értetődő Dél-Amerikában. Ennek több oka van: Latin-Amerikára még 
mindig saját vadászterületeként tekint az Egyesült Államok, s nem 
habozik puccsokat finanszírozni a számára nem tetsző elnökök ellen, 
mint tette azt 1973-ban Chilében, vagy Hondurasban nem olyan régen. 

A másik ok a különböző szabadkereskedelmi megállapodásokban és 
a „kölcsönös” előnyöket biztosító, a „külföldi befektetések védelméről” 
szóló szerződésekben rejlik, amelyeket nagy európai és észak-amerikai 
multinacionális vállalatok érdekében kötöttek a régebbi megveszte-
gethető, vagy legalábbis nagyon előzékeny kormányok. A nagy üzleti 
csoportoktól és pénzügyi vállalatoktól való gazdasági függést és ki-
szolgáltatottságot erősíti a túlsúlyos külkereskedelem és az általában 
deficites külkereskedelmi mérleg is.  

A harmadik ok az, hogy a progresszív erők megnyerték ugyan az 
elnökválasztásokat, de nem mindenütt sikerült többséget szerezniük. 
Így az uralkodó osztályoknak nem csak rendelkezésére állnak bizonyos 
gazdasági és pénzügyi eszközök, amivel szembe tudnak helyezkedni a 
változásokkal, de az államapparátuson belül is sok képviselőjük van.

Hogy a progresszív kormányok Dél-Amerikában továbbra is hatal-
mon maradjanak, ahhoz meg kell erősíteniük a kapcsolataikat a szo-
ciális mozgalmakkal és a változásokat szorgalmazó politikai erőkkel, 
közben fenntartva a változások megfelelő ritmusát minden területen. 
Ehhez segítséget nyújthatnak a nemzetközi szövetségek. A kapcsolatok 
erősítése a szociális mozgalmak, a baloldali politikai erők és a progresz-
szív kormányok között a kapitalizmus világméretű válsága közepette 
elengedhetetlen. Bár ez a válság kedvezett a fontos nyersanyag-beszál-
lító dél-amerikai országok gazdaságainak, de mondani sem kell, hogy a 
világméretű hatalmi egyensúly veszélybe került. Az Egyesült Államok 
arra törekszik, hogy mindenáron megőrizze hegemón szerepét, amihez 
az is hozzátartozik, hogy a világ fegyverarzenáljának 50%-át birtokolja. 
Eközben az európai szociáldemokrácia válságba jutott, a társadalmi 
változásokat sürgető baloldal pedig nem épült fel a berlini fal leomlása 
okozta sokkból. Így elég bizonytalan a mérleg.  

Az ingatag hatalmi egyensúly mellett elengedhetetlen a progresszív 
kormányintézkedések erős tömegtámogatottsága, ez pedig feltételezi 
az intézmények demokratizálását, a hatalom decentralizálását és azt, 
hogy a tömeghangulat állandóan képes legyen megvédeni a már elért 
eredményeket.

Ennek következtében több progresszív kormányzat gyors alkot-
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mánymódosításokat vitt véghez, különösen olyanokat, amelyek le-
hetővé teszik az emberek számára, hogy kifejezzék a véleményüket, 
például népszavazás útján. A hatalom decentralizációjának kérdése 
szintén vizsgálat tárgya ezekben az országokban.

Az intézményi reformok megvalósítási üteme szintén fontos kérdés. 
Annál is inkább, mert minden egyes intézkedés sok vitára ad okot. 
Így például a diktatúrák alatt bevezetett alkotmányok sokak szerint 
áldásosan fékezték a neoliberalizmus elterjedését. Vagy mások szerint 
a hatalom decentralizációja nem gyengítheti a központi állam szerepét, 
különösen egy világgazdasági válság közepette. 

Sőt, az átmenet sem egyszerű egy képviseleti demokráciából egy 
valódi, néphatalmi demokráciába. A katonai diktatúrák és a korábban 
követett neoliberális politika megosztotta, szétszórta és legyengítette a 
progresszív szakszervezeteket és politikai erőket. Az oktatás továbbra 
is magánkézben van, így nem elérhető mindenki számára, akárcsak 
a kultúra. A hírek és a napi információk pedig erősen megszűrten 
érkeznek csak el a tömegekhez, mivel a médiumok a nagy befektetői 
csoportok kezében vannak, így azokat a gyakorlatban továbbra is az 
Egyesült Államok ellenőrzi.

Végezetül az emberek akaratának kifejeződése, annak biztosítása, 
hogy fejlődjék a valós demokrácia, mely képes megvédeni a már elért 
vívmányokat és fokozatosan továbblépni, azt feltételezi, hogy a politikai 
kultúra „továbbítása az emberekhez” helyett – ahogy ez Kubában tör-
tént – „részvételi demokrácia”, a „politika társadalmasítása” alakuljon 
ki, azaz a munkások folyamatos részvétele a politikai átalakulásban. Ez 
azt feltételezi, hogy a kormány és a politikai pártok szerepét is át kell 
alakítani, „nekik kell a társadalmi problémákat felvetniük és a kritikai 
elemzéseket bemutatniuk, illetve az ebből következő ideológiai előre-
lépést, vagyis a haladást, az új alternatív elképzeléseket kell harcosan 
képviselniük”.

Megteremteni a fejlődés egy másik módját
A kormányzat első évének gazdasági és társadalmi megítélése 

meglehetősen kedvező: agrárreform, a műszaki innovációs politika 
fejlesztése, a foglalkoztatás növelése és a szegénység csökkentése, a 
kollektív egyeztetési folyamat beindítása, strukturális reformok beindí-
tása az oktatás, az egészségügy és az adóztatás területén. A gazdasági 
növekedés azonban túl gyakran vezet ahhoz, hogy tovább nőnek az 
egyenlőtlenségek is a már aktivizált területek és a még be nem indított 
területek között, ezzel pedig a régiók és a társadalmi rétegek között is. 
Ugyancsak nem mindig veszik számításba a környezeti erőforrások, a 
biodiverzitás biztonságát és az élelmiszer szuverenitásának biztosítását. 
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Hogyan lehetséges akkor új, társadalmilag 
igazságosabb és fenntarthatóbb fejlődést elindítani?

Hogyan lehet megakadályozni a nagy ipari és pénzügyi csoportokat 
abban, hogy Dél-Amerikát a világ jövendő magtárává és fő nyersanyag- 
és ritkaföldfém-szállítójává változtassák? Milyen beruházásokat kell 
ösztönözni, hogy ne növekedjék az egyenlőtlenség a különböző szek-
torok között, miközben biztosítani kell az egész társadalom jólétének 
növekedését? Mi legyen a helyes arány ahhoz, hogy a lakosság igényeit 
egyre jobban kielégíthessék, de úgy, hogy a politikai és a gazdasági 
intézkedéseket ne lehessen a kormány ellen fordítani? Tehát mindig 
maradjon idő a politikai egyeztetésekre és az ideológiai egyetértés és 
együtt haladás kialakítására, hiszen a legkisebb egyet nem értést is 
azonnal kihasználják a jobboldal résen lévő képviselői. Milyen felté-
telekkel növeljék tovább a kínai importot, ami azért kap elsőbbséget, 
hogy gyengüljön az amerikai és az európai tőkétől való függés? De ki 
kell-e kötni munkavédelmi és szociális beszállítási feltételeket? Pénz-
beli kompenzációt? Mely vállalatokat kell és lehet fejleszteni ahhoz, 
hogy az eredmény ne a magánnyereséget növelje, hanem a társadalom 
többségének a jólétét?

Hogy lehet megteremteni például Brazíliában a fenntartható fej-
lődés feltételeit? Az indián közösségek földhöz való jogát hogy lehet 
összeegyeztetni az élelmiszer-szuverenitással, a mezőgazdasági export 
csökkentésével, miközben az adósságot is csökkenteni kell? Hogy lehet 
például Ecuadorban megőrizni a biodiverzitást, miközben fejleszteni 
kell az energiatermelést, vagyis a gáz- és kőolajmezők feltárását és 
beüzemelését?

Hogyan épüljön ki egy demokratikus és szolidáris 
regionális szövetség?

Közös nyelvet beszélnek – kivéve Brazíliát – és közösek az őseik 
is. De közös a történelmük is: spanyol és portugál hódítás a XV. és a 
XVI. században, nemzeti felszabadító mozgalmak a XIX. században, 
a gazdaság jelentős mértékben fejlődött a nagy válság és a második 
világháború alatt, majd újra megerősödött az észak-amerikai imperia-
lizmus nyomása. Az imperializmus tehető felelőssé a külső adósságok 
elviselhetetlen mértékű növekedése miatt, ezért a dél-amerikai országok 
(különösen a déli államok) támogatják a regionális szövetséget.

Habár Dél-Amerikában több intézményesített regionális szövetség 
is létezik, céljaik különbözőek. Az Amerikai Államok Szervezete (OAS) 
észak-amerikai mintára jött létre, melynek célja a szabad kereskedelem 
támogatása az amerikai államok között. Majd négy dél-amerikai ország 
(Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) létrehozta a MERCOSUR-t, 
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melynek célja az adóssághalmozás megállítása volt. Ennek érdekében 
közös piacot hoztak létre, de nem mondtak le a produktivista terme-
lésről sem, így a természeti kincsek kihasználása erősen megugrott, 
ennek összes szennyező következményével. A XXI. században több 
országban is haladó szemléletű kormány került hatalomra, melyek 
tisztában voltak Dél-Amerika hatalmas erőforrásaival. Az UNASUR, 
mely 12 dél-amerikai államot köt össze, határozottan ellenzi az FTAA 
(a Free Trade Area of the Americas észak-amerikai kezdeményezésen 
alapul, de a 2005-ös karibi találkozón vereséget szenvedett) mintájára 
létrehozott szövetségeket. Azt akarta elérni, hogy a döntéshozás az ál-
lam kezében legyen, ne pedig a különböző pénzügyi piacokéban. Végül 
Bolívia, Kuba, Ecuador, Nicaragua és néhány karibi ország létrehozta 
a Banco del Sur-t és az ALBÁ-t, vagyis a politikailag azonos célokért 
(bolivári szövetség) küzdő országok szövetségét. A különböző regio-
nális struktúrák együttműködése a nagyjából azonos tagországokkal 
nem egyszerű. 

A jelenlegi válság és a nemzetközi erőegyensúly újraelosztása tükré-
ben egy új politikai erő és fejlődési központ megjelenése Dél-Ameriká-
ban nem is tűnik utópisztikusnak, ha figyelembe vesszük a kontinens 
természeti kincsekben való gazdagságát és mindazon okokat, melyek 
összekötik ezeket az országokat.

De a kérdés továbbra is fennáll: hogyan kerüljék el a kapitalista elve-
ket, melyek aláássák az Európai Unió intézményét, és hogyan kerüljék 
el a gazdasági és pénzügyi monopóliumok dominanciáját? Hogyan 
építsenek összetartó közösséget, ami nemcsak technikai együttműkö-
dést jelent – mint például a SUCRE, az ALBA tagországok új, közös 
fizetőeszköze –, hanem megpróbálja csökkenteni a hatalmas egyen-
lőtlenségeket is Brazília és szomszédai, Uruguay és Paraguay között? 
Hogyan tömörítsék az országokat a regionális unióba, miközben arra is 
figyelnek, hogy ne sértsék meg a tagországok nemzeti függetlenségét?

Látható, hogy azok a kihívások, amelyekkel Latin-Amerika prog-
resszív kormányainak szembe kell nézniük, elég jelentősek, és nekünk, 
európaiaknak is fontos, hogy milyen válaszokat találnak. 

Fordította: Bakó András

1  Véronique Sandoval az Espaces Marx francia baloldali kutató intézet és politikai 
közösségi tér munkatársa
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Irányváltó
szervezetek
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Atlasz-tanulmány (1974.)
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A NATO új stratégiai 
koncepciója: a „modern 
társadalmak” biztonságának 
megerősítése
Nils Andersson1 

A Lisszabonban rendezett 24. NATO-csúcstalálkozó� egyik fő célki-
tűzése az volt, hogy elfogadja a szervezet új stratégiai koncepcióját. A 
hidegháború végeztével felmerült a kérdés, hogy van-e még létjogosult-
sága a NATO-nak, ezért 1991-ben megalkották az első „új stratégiai kon-
cepciót”, hogy továbbra is meg lehessen indokolni a szervezet létezését. 
A korábbi Jugoszlávia felbomlása szolgáltatta az új, „jogos” funkcióját 
a NATO-nak: az új világrend stabilitásának biztosítását Európában. 

Az 1999-ben elfogadott második „új stratégiai koncepció” alapján a 
NATO célja „a szabadságnak és a biztonságnak a – politikai és katonai 
értelemben vett – biztosítása lett Európában és Észak-Amerikában, 
más szóval a nyugati érdekek és a piacgazdaság fegyveres szárnyá-
vá változott. Ettől kezdve a NATO szerepe már nem korlátozódott a 
történelmi euro-atlanti térség keretein belülre. 2001. szeptember 11-e 
megerősítette ezt a stratégiát, az afganisztáni háború pedig megnyitotta 
az utat a globalizált NATO előtt. 

De mi a harmadik „új stratégiai koncepciója” a NATO-nak?  Ennek 
kidolgozására 2009 szeptemberében szakértői csoportot hoztak lét-
re, Madeleine Albright volt amerikai külügyminiszter elnöklésével, 
Jeroen Van der Veer, a Shell vállalat egykori elnök-vezérigazgatójának 
alelnöklésével, ami tökéletesen bizonyítja, hogy a NATO nem más, mint 
az atlantista ideológia és a transznacionális gazdasági érdekek katonai 
védelmezője. A szakértői csoport megalkotta a NATO 2020: Megerősí-
tett biztonság, dinamikus beavatkozás névre keresztelt jelentést, amely 
a szervezet stratégiai irányultságát határozza meg a következő tíz évre. 

Milyen fenyegetéseket kell elhárítani? A terrorizmust, a kalózkodás 
és a nukleáris fegyverek terjedését, mint mindig, de új célokat is meg-
határoztak, mint például felkészülni egy, akár országok megbénítására 
is képes cybertámadásra (mivel a támadás a legjobb védekezés, így a 
NATO komolyan felkészül cybertámadásból), illetve a gázvezetékek 
és a tengeri szállítások biztosítására. A stratégia kimondja: „a Szö-
vetségnek érdeke, hogy mentőövet nyújtson a modern társadalmak 
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fenntartása érdekében”. Nem is lehetne világosabb: az Észak-atlanti 
Szerződés célja, hogy biztosítsa a világ népessége nem egészen 15%-
nak energiaszükségleteit. 

A jelentés megállapítja, hogy a szegénység, az éhezés, a víz, a mig-
rációs mozgások és az éghajlatváltozás gondjait is figyelembe kell 
venni, de nem a fölszámolásuk érdekében, hanem azért, mert további 
gondok és válságok forrásai lehetnek. A NATO mint a neoliberalizmus 
katonai szárnya, azt a célt szolgálja, hogy elnyomja a túlélésért küzdő 
lakosságot. 

A NATO számára három „fő feladatot” határoztak meg. Az első 
emlékeztet arra, hogy miért is hozták létre 1949-ben a szervezetet: 
„a tagállamok védelme bármilyen külső fenyegetéssel szemben” (a 
Szerződés 5. cikkelye). Nyilvánvaló, hogy a világban beállt új hatalmi 
egyensúly, a pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal együtt azt 
igénylik, hogy az új stratégiában ezekre figyelemmel alakítsák ki a 
célokat, az irányokat és a szerkezetet.

A jelentés megerősíti, hogy a NATO-nak képesnek kell lennie expe-
díciókat telepíteni és fenntartani, hogy a szerződéses területek mögött 
is be tudjon avatkozni, bárhol, ahol a „modern társadalmak” veszélyben 
vannak – ezzel bizonyítják a szervezet elkötelezettségét. Egy, a NATO-
nak írt levelében Madeleine Albright kiemeli, hogy ez a javaslat „jóval 
messzebbre megy”, mint ami az előző „stratégiai elvekben” megfo-
galmazott javaslatban állt. Három pontban összefoglalva a NATO új 
iránya: globális missziók, globális kihatással és globális partnerekkel. 

Ennek a folyamatnak az első lépése a NATO kibővítése volt az euró-
pai kontinensen, a közép- és nyugat-európai országok integrálásával. A 
12 új tag 1999-es csatlakozásával a NATO gyakorlatilag a kétszeresére 
nőtt. Ma már azonban a szervezet globális szerepre törekszik, ám ke-
vésbé az integráció, mint inkább a partnerség intézményén keresztül.

Melyek is ezek a partnerségek? Ezek teszik lehetővé a NATO számá-
ra, hogy jelenlegi, kiépült hálózatát megerősítse mind az euro-atlanti 
térségben, mind azon kívül. 

•	 Partnerség a békéért. Azon európai, volt szovjet és ázsiai orszá-
gokat tömöríti, amelyek nem tagjai a NATO-nak, így képes a szervezet 
az egész kontinenst lefedő együttműködésre.

•	 Partnerség az Európai Unióval. Az Európai Unió a NATO glo-
bális stratégiai partnere. A koncepció előirányozza, hogy a Lisszaboni 
Szerződéssel összefüggésben hozzanak létre egy közös NATO-EU vé-
delmi ügynökséget, amely „valóban az átfogó partnerség elvén alapul, 
és teljes körűen magában foglalja az intézmények közös tevékenységét”. 
Más szóval alárendeli Európa védelmi képességét az Egyesült Államok-
nak, amelynek katonai költségvetése a NATO-tagállamok összesített 
védelmi kiadásainak 80%-át teszi ki. A neoliberális világban egy vállalat 
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tőkéjének 80%-a felett rendelkezni annyit jelent, mint rendelkezni a 
vállalat 100%-a felett.  

•	 Partnerség az ENSZ-szel. Azt a célt szolgálja, hogy legitimálja a 
NATO hadműveleteit, így azok kivitelezésére az ENSZ Alapokmányá-
val való egyeztetés után kerül sor, mint ahogyan a 2001-es afganisztáni 
beavatkozás esetében is történt.

•	 Partnerség az EBESZ3-szel. Ez a partnerség a kaukázusi és a volt 
jugoszláv térségben tölt be fontos politikai szerepet. 

•	 Partnerség Oroszországgal. Oroszország és a NATO között 
feszült a viszony, hiszen az oroszok a mai napig úgy érzik, hogy a 
NATO tevékenysége ellenük irányul (lásd: a rakétaelhárító pajzs vagy 
a kaukázusi térség kérdése). Ezért a szakértői jelentés nagy figyelmet 
fordított az Oroszországgal való kapcsolatokra, hangsúlyozva: „Orosz-
ország nagy hajlandóságot mutatott, hogy légi vagy szárazföldi úton 
ellátmányt juttasson el az Afganisztánban harcoló NATO-alakulatok-
nak”.

•	 Partnerség Ukrajnával és Grúziával. A szakértői jelentés szerint 
az orosz ellenkezés ellenére továbbra is lehetséges a NATO kibővítése 
Ukrajnával és Grúziával, és ennek lehetőségét meg kell fontolni. Az új 
ukrán kormány részéről azonban már megszűnt a nyomás a szervezetre 
a tagság megszerzése végett, így a kérdés okozta feszültség enyhült. 

Ezeknek a partnerségeknek – amelyek túlnyúlnak a 28 NATO-tagál-
lamon – az a célja, hogy az egész euro-atlanti térséget lefedjék. Rajtuk 
kívül vannak más partnerségek és ad hoc szövetségek is:

•	 A mediterrán dialógus. Célja, hogy a benne részt vevő országok 
(Mauritánia, Jordánia, Izrael) honvédelmi minisztereik szintjén közös 
üléseken biztosítsák hadseregeik összehangoltságát.

•	 Az isztambuli kezdeményezés. Céljai hasonlóak a mediterrán 
dialóguséhoz – Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok, Katar és Kuvait 
részvételével. 

E partnerségeken túl a NATO hálózata együttműködő partnerekre is 
kiterjed. Az Albright-jelentés 18 olyan, nem NATO-tagországot említ, 
amelyek részt vesznek az afganisztáni műveletekben, „…Ausztrália 
több katonát küldött Afganisztánba, mint a NATO-szövetségesek fele, 
Új-Zéland szintén jelentős mértékben járult hozzá a művelethez, a Ko-
reai Köztársaság (Dél-Korea) ígéretet tett arra, hogy jókora kontingenst 
telepít…”, vannak hozzájárulások Japán, India, Indonézia részéről és 
vannak kapcsolatok Afrikával és Latin-Amerikával is. A jelentés rámu-
tat arra is, hogy Kína közös járőrözésekben vesz részt az Ádeni-öbölben 
a kalózkodás elleni küzdelemben. 

Bár a NATO még közel sem világméretű szervezet – mint ahogy 
azt sokan szeretnék –, de a partnerségek és az ad hoc szövetségek így 
is lefedik az összes háborús övezetet, a főbb instabil övezeteket. A 
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hálózatok prioritást élveznek a NATO globális stratégiájában, általuk 
katonailag biztosítja az euro-atlanti pénzügyi, gazdasági és állami 
etatista érdekeket, végeredményben a piacgazdaságot. 

A NATO harmadik feladata: katonai beavatkozások a nemzetközi 
biztonság biztosítása érdekében. Elképesztő tény, hogy a szakértői 
jelentés nem veszi figyelembe az afganisztáni háború kudarcának 
következményeit. „Ha a NATO nem létezne, Afganisztánban talán 
egyszer újra a taliban kerülne hatalomra.” Egyszerűen nem képesek 
szembenézni a tényekkel.

Mindazonáltal, mivel a háború kudarca nyilvánvaló, a jelentés azt 
javasolja, hogy a NATO a jövőben globális szempontból kombinálja a 
katonai és polgári missziókat, és vegye igénybe a nemzetközi szerveze-
tek és az NGO-k „civil területeken szerzett tapasztalatait”. A katonainak 
és a civil-polgárinak a kombinációja magában rejti azt a veszélyt, hogy 
a lakosság körében a humanitárius intervenció és a katonai megszállás 
fogalma összekeveredik. Az afganisztáni tapasztalatok közismertek, és 
kiemelten tárgyalják annak kockázatát, amikor a lakosság összekeveri 
a katonai és a humanitárius beavatkozást, a következtetés mégsem 
az, hogy gazdasági és szociális fejlesztésekre van szükség, sem pedig 
az, hogy meg kell akadályozni a civilizációs ellentétek mentén viselt 
háborúkat, hanem éppen az, hogy civil szervezetek felhasználásával 
kell eltakarni a katonai beavatkozást.   

A jelentés más irányú betekintést is enged az elkövetkező tíz évre 
a NATO számára meghatározott stratégiába. Az Európában állo-
másoztatott atomfegyverek visszavonásával kapcsolatban a jelentés 
következtetései egyértelműek. Az elrettentés stratégiája megköveteli a 
nukleáris komponens jelenlétét, így nem tervezik az Európában tárolt 
amerikai arzenál kivonását, sőt, a szakértői jelentés ellenez minden 
egyoldalú visszavonást. Mi több, a rakétaelhárító rendszerre „lénye-
ges katonai misszióként” tekint, és azt állítja, hogy az amerikaiak által 
telepítendő rendszerek a korábban tervezettnél jóval hatékonyabbak 
lesznek. Stratégiai szempontból, a rendszer telepítésével megerősítik 
az euro-atlanti térség megoszthatatlanságát, ezáltal minden korábbi-
nál erősebb lesz az amerikai katonai befolyás az európai kontinensen. 
Ezzel összefüggésben érdemes idézni Anders Fogh Rasmussennek a 
NATO Központi Katonai Klubja előtt elmondott szavait: „Azt hiszem, 
elérkezett az a pillanat, hogy előbbre lépjünk, és a ballisztikus rakétavé-
delmi rendszert a szövetség igazi küldetésévé tegyük. Ez lesz a célom 
a NATO lisszaboni csúcsán.”

Ami a NATO szervezeti felépítését illeti, visszatérő igény az egységes 
parancsnokság létrehozása, amelyet azzal indokolnak, hogy „a maxi-
mális hatékonyság érdekében a NATO erőinek egységes parancsnoki 
láncolat alapján kellene működnie”. Tettek is új lépéseket e cél felé, pél-
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dául létrehozták a különleges műveleti erők többnemzetiségű tagságú 
vezérkarát. Javasolták továbbá, hogy hozzák létre a szintén multinacio-
nális, egyesített vezérkart, ez azonban szemben áll az integrált katonai 
parancsokságba nemrég visszatért Franciaország azon elképzelésével, 
hogy az Európai Unió hozzon létre egy európai parancsnokságot, 
amelynek az lenne a feladata, hogy megtervezze katonai műveleteit. 
Ehelyett ennek épp a fordítottja van jelenleg napirenden, egy központi 
euro-atlanti vezetést javasoltak a NATO számára. 

A pénzügyi és gazdasági válság hatásai jól érzékelhetőek, a jelentés a 
NATO költségvetési problémáit „aggodalomra okot adónak” titulálta. 
A 28 NATO-tagállamból mindössze 6 teljesítette a védelmi kiadásokra 
vonatkozó előírást, és költötte a GDP-je 2%-át katonai kiadásokra, és a 
tagállamoknak kevesebb, mint a fele teljesítette azt az irányelvet, hogy 
szárazföldi erőinek legalább 50%-át legyen képes bevetni egy NATO-
misszióban. A szakértők az elkészült jelentésben arra tettek javaslatot, 
hogy vessenek véget a katonai kiadások csökkentésének. 

A NATO 2020-ig tartó stratégiáját felvázoló jelentésben szerepel 
egy kifejezés, amelyre korábban még csak nem is utaltak: az emberek. 
Minden korábbinál fontosabbá vált tehát, hogy az emberek emlékez-
tessék létezésükről a szakértőket, a katonai vezetőket, a politikusokat, 
az atlantista ideológusokat, és fejezzék ki tiltakozásukat a NATO és 
annak katonai céljai ellen, követelve a szervezet feloszlatását és az 
ENSZ Alapokmánya 1. cikkelyének tiszteletben tartását, amely azon a 
multilateriális világképen alapszik, hogy erőszakos vagy más, a békét 
sértő lépést csak az ENSZ tudtával léphető meg. 

Ellentétben a NATO-jelentésben leírt végkövetkeztetésekkel, a 
szervezet nem reagál a „tartós igényekre”. Az emberek egyetlen tartós 
igénye a béke politikája, és nem a háborúk megmagyarázása. 

Fordította: Bakó András

1  Nils Andersson a geopolitika és a nemzetközi kapcsolatok szakértője, az ATTAC 
Tudományos Tanácsának tagja

2  2010. november 19. és 20. között
3  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
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Az idő és az erőfeszítés 
elfecsérlése?
Stratégiai irányváltást a szakszervezetek Európa-
politikájában!

Dr. Hans-Jürgen Urban1

Kétségtelen, hogy a szakszervezetek, különösen a németek, az Eu-
rópai Unió megbízható támogatói. Noha a szakszervezetek ismételten 
hangsúlyozzák, hogy Európa szociálisan érzékenyebb lehetne, több-
nyire támogatják az európai egyesülést, mindenféle alapvető kritika 
hangoztatása nélkül. A tántoríthatatlan pro-európai álláspont mégis 
egyre inkább meginog az európai integrációs folyamat által okozott 
szerkezeti változások következtében. Amikor megkérdezzük, pontosan 
mi is váltotta ki a jelenlegi vitát a szakszervezetek Európa-politikájának 
a jövőjéről, legelőször az Európai Bíróság munkaügyi ítéletei jutnak 
eszünkbe, illetve az Európai Unió (EU) megfelelő válaszának hiánya 
a jelenlegi pénzügyi válságra és annak gazdasági következményeire.

Nem szabad azonban kizárólag a konkrét problémákra figyelnünk, 
hiszen az EU jelenlegi fejlődése eredendően veszélyezteti a foglalkozta-
tott dolgozókat és szakszervezeteiket, s attól nem fognak egyszerűen el-
tűnni e kockázatok, ha az Európai Bíróság felülbírálja saját ítéletét, vagy 
véget ér a gazdasági visszaesés időszaka. Ezért a szakszervezeteknek 
alapvetően kell átalakítaniuk Európa-politikájukat: az Unió bírálatát a 
realizmus és az európai eszme védelmében kell újrafogalmazniuk. Ez 
az új realizmus tartalmazza annak a ténynek a tudatosítását, hogy a 
szociális normák megkérdőjelezése és a szakszervezetek szervezési és 
tárgyalási erejének eróziója nem csak átmeneti jelenség, hanem szerke-
zetileg van beépítve az EU integrációs és intézményi rendjének politikai 
gazdaságtanába. Ezért az európai szakszervezetek újjáéledése csak az 
integrációs folyamat szociális-gazdasági átprogramozásától várható. 

Erősíti-e az egységes belső piac az európai integrációt?
A válasz bővebb kifejtést érdemel. A „lisszaboni stratégiának” az 

volt a szándéka, hogy Európát a világ legversenyképesebb gazdasági 
régiójává tegyék. Ennek jegyében, mindig a versenyképesség erősí-
tése érdekében hozták meg az alapvető átalakító intézkedéseket. A 
tagországok – gyakran a munka, a tőke és a kormány közötti nemzeti 
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versenyképességi paktumokkal megtámogatva – az erőviszonyok 
politikai kijátszásával próbáltak teret nyerni maguknak. Ez az egyik 
oka annak, hogy Európa már a pénzügyi válság előtt is egyre kevésbé 
tűnt harmonikus konföderációnak, sokkal inkább politikai és hatal-
mi viaskodások színterének, ahol a tárgyalásos megegyezések nem 
a közösség mint egység érdekeit szolgálták. A lisszaboni folyamat 
kudarca, melyet végül nyilvánosan be is ismertek, majd a „Europe 
2020” mint pótlólagos projekt, megerősítette ezt a folyamatot. A nem-
zeti politikai érdekek közvetlen kifejezéséhez való visszatérés pedig 
szintén gyengíti az EU képességét arra, hogy eredményesen tudjon 
közös stratégiát kialakítani a globális pénzügyi válság és annak gaz-
dasági hatásainak megzabolázására. A hosszú távú alapirányok és a 
nyomasztó problémák szorításában, a pénzügyi és a gazdasági válság 
nyomán, az EU nem látszik sem hatékonynak, sem egységesnek. Sok 
igazság van abban, hogy a „szerkezeti gyengeség válságos időkben” 
(Paul Krugman értékelése) olyan hibákat erősített fel és tett láthatóvá, 
melyek az EU létezésének kezdetétől szerkezetileg voltak beépítve a 
rendszerbe. Az EU problémamegoldó képessége nagyon hiányosnak 
bizonyult, ezért Európa szétesését a nem megfelelő válságkezelés miatt 
nem lehet teljesen kizárni.

Akárcsak az uralkodó politikai osztály, a szakszervezetek sem 
bizonyultak hatékonynak e fejleményekkel szemben. Mindenesetre a 
pro-európai álláspont egyre erőteljesebben szemben áll az Európából 
való kiábrándulással és a hatalmi-politikai történések realitásával. A 
szakszervezetek ugyanakkor beszorulnak a felgyorsított piaci integ-
rációs folyamat és a kikényszerített liberalizációs politikák közé, és 
félő, hogy ebben a szorult helyzetben további tagságvesztésre, illetve 
tárgyalási erejük és politikai befolyásuk további leépülésére kell felké-
szülniük. Sőt, arra is, hogy a közös belső piac integrációs folyamatát 
az eddigieknél is gyorsabb és radikálisabb mértékben erőltetik tovább. 
Legutóbbi döntéseiben az Európai Bíróság elsőbbséget adott az alapvető 
gazdasági szabadság jogi úton való érvényesíthetőségének, ami pedig 
felülírja a kormányok és a szakszervezetek által kiharcolt különböző 
korlátozásokat és a munkajogi védőintézkedéseket. Ez arra utal, hogy 
az EU a vállalatok üzleti versenyérdekét előnyben részesíti a szociális 
elosztó rendszerekkel és a teljes foglalkoztatás, illetve a biztonságos 
termelés és termékek szempontjaival szemben. Ennek az a következmé-
nye, hogy – mindig a versenyképesség nevében – a szociális rendszer 
lebontása és az adódömping zöld utat kapott, s ennek már az EU keleti 
terjeszkedése is erősen kedvezett.

Ha az eddigi folyamatok tovább zajlanak, akkor semmi esély sincs 
arra, hogy európai szinten korrigálni lehessen a piac antiszociális ha-
tásait, illetve el lehessen mozdulni egy jóléti állam irányába.  Ez vár-
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ható nemzeti szinteken is: a belső piac dinamizmusát a jóléti államok 
alapintézményeinek lebontásával fogják fokozni. Németországban a 
vállalatokon belüli, illetve az ágazati paritásos, kollektív (a munkaadók, 
a szakszervezetek és az állam képviselői) tárgyalások és megegyezések, 
illetve más, különböző munkaügyi és szociális jogok rendszere is ve-
szélyben van. Mindezek következtében a szakszervezetek intézményi 
rendszere és más, az állami politikák egyensúlyát biztosító szereplők 
gazdasági, tárgyaló és politikai ereje és befolyása tovább fog gyengülni.

A szakszervezetek Európa-politikájának korrekciója
A szakszervezeteknek tehát szembe kell nézniük a helyzet új és 

drámai kihívásaival. Mi a teendő? Egy alapjában véve Európa-ellenes 
visszavonulás a nemzetállamhoz nem járható út a szakszervezetek 
számára. A vállalati döntések, a munkaerőpiacok és az újraelosztó 
rendszerek szerepét érintő konfliktusok visszafordíthatatlanul átlép-
ték a nemzetállami kereteket. A nemzetállamok és a szakszervezetek 
szociálpolitikai intézkedéseit a piaci hatások ellensúlyozására transz-
nacionális szintre kell emelni. De az eddigi, gyakran kudarcba fulladt 
szociálpolitikai intézkedések, hogy megteremtsük a „szociális Európát”, 
azt jelzik, hogy az EU integrációs folyamatának politikai gazdaságtaná-
ban, a szociális-gazdasági erőegyensúlyban és intézményi rendszerében 
szerkezetileg rögzült az aszimmetria a gazdasági és a szociális integrá-
ció között. Ezért a foglalkoztatottak rendszeresen veszítik el a jogaikat, 
a szakszervezetek pedig ezzel párhuzamosan veszítik el tárgyalási és 
szervező erejüket. Teljesen igazuk van tehát, amikor a jelenlegi fejle-
mények méretére, drámai jellegére és egyidejűleg a szakszervezetek 
Európa-politikájának hiányosságaira mutatnak rá. Ha szociális normák 
hiányában a nemzeti jóléti állam leépül és a szakszervezetek erejüket 
vesztik, akkor ez az európai integrációs folyamat szerkezeti hibáinak 
az eredménye, következésképpen az ellenstratégiának is szerkezeti vál-
tozással kell együtt járnia. Egy tisztán retorikai természetű, az európai 
törvényhozó elithez normatívan forduló szociálpolitika nem lesz képes 
az egyesülés piac által uralt folyamatának szociális irányú eltérítésére. A 
szakszervezetek stratégiai irányváltására van szükségünk. Ez a német 
szakszervezetekre éppúgy vonatkozik.

Az Európa felé vezető fejlődési út irányváltása
A piaci radikalizációra és a lakosság euroszkepticizmusára a döntés-

hozó elitek válasza eddig nem hozott irányváltást, sőt, még inkább a 
gazdasági érdekek mentén, a demokratikus elveket mellőzve határozták 
meg az egyesülés további lépéseit. Elég itt arra utalni, hogyan kezelték 
egyes tagországokban az EU-alkotmány elleni szavazást. Úgy tűnik, 
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hogy az Európai Unió kitermelt egy, „az elitek által meghatározott 
folyamatot” (Max Haller), amelynek során a képviseleti demokrácia 
intézményei külsőleg érintetlenek maradnak, de egyre nyilvánvalóbb, 
hogy az európai demos nem hajlandó egyetérteni és részt venni ebben 
a folyamatban. A szakszervezeti Európa-politikai stratégia megújulá-
sakor a szociális-gazdasági szabályozás hiányának és a megdöbbentő 
demokráciadeficitnek a felszámolását kell alapvető célokká emelni. 
Egy reálisan megvalósítható Európa-politikai stratégiára van szüksé-
günk, anélkül, hogy Európa-ellenes nacionalizmusok feléledésének 
csapdájába esnénk. Nem lehetnek illúzióink a foglalkoztatottak ér-
dekének helyzetét és kilátásait illetően egy piac uralta Európában. A 
realizmusnak a szociális és demokratikus deficitek korrekciójára kell 
irányulnia, szerkezetváltoztató reformok révén. Eddigi elemzésünk arra 
utal, hogy a szükséges stratégiának több, különböző politikai szinten 
kell működnie:

• Mivel egy európai jóléti állam kialakítása a közeli jövőben nem 
reális terv, különösen fontos követelmény megvédeni és továbbfejlesz-
teni a nemzeti jóléti állami modelleket és a velük járó jogokat. Európai 
szinten ki kell alakítani a szociális minimum normáit, dumping-ellenes 
adózási egyezményeket kell kötni, hogy kivonjuk a gazdasági verseny 
hatása alól a tagállamok jóléti intézményeit és társadalombiztosítási 
rendszereit.  A „szociális fejlődés klauzula” bevétele a lisszaboni szer-
ződésbe – amire a Német Szakszervezeti Konföderáció (DGB) fel is 
szólít – lépés lehetne a helyes irányba. Ugyanakkor európai szinten, de a 
tagországok gazdasági fejlettségének megfelelően kellene meghatározni 
a minimális adózási, szociális és munkaügyi normákat. Ha szükséges, a 
gyengébb gazdaságokban a megvalósítást ideiglenesen támogatni kell.

• Német nézőpontból a stratégiát ki kell egészíteni az ipari ágazatok-
ban lecsapódó értéktermelés jelenlegi modelljének alapvető megváltoz-
tatásával. A válság következtében ugyanis összeomlottak a legfontosabb 
német exportpiacok, vagyis a növekedési tényezők közül a legfontosabb 
kiesett, ezért veszélybe került a német gazdasági növekedés. A fogla-
koztatás megőrzése a munkaidő csökkentése révén valószínűleg nem 
folytatható vég nélkül. Ezért új, kifinomultabb elveket kell kialakítani 
a foglalkoztatás és az iparban realizált értéktermelés védelmében. Az 
IG Metall javasolta egy legalább 100 milliárd eurós közalapítvány létre-
hozását („Public Equity”) , hogy a kormány részesedést szerezhessen a 
létükben, fennmaradásukban  veszélyeztetett vállalatok tőkéjéből. Ezt 
az alapot a 750 ezer eurónál magasabb magánvagyonokra előírt kötele-
ző kölcsönökkel finanszíroznák. A megmentett vállalatok irányításakor 
a közérdek szempontjából fontos kritériumokat kell figyelembe venni: a 
gazdasági okból történő elbocsátások megtiltása; ki kell dolgozni a vál-
lalat fejlődésének hosszútávon fenntartható üzletpolitikáját, a termékek 
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és a gyártás ökológiai korszerűsítési programját; be kell tartani a kol-
lektív szerződéseket; első lépésként pedig szigorúan felül kell vizsgálni 
az igazgatótanács, illetve a vállalati vezetők javadalmazását. Az alap 
finanszírozási döntéseinél a makrogazdasági helyzetet és a társadalmi 
következményeket kell prioritásként kezelni. A vállalat döntéshozó 
és irányító testületének az állam, a szakszervezetek és a tulajdonosok 
képviselőinek tripartit, háromoldalú tanácsának kell lennie.

• A fentiek azonban nem merítik ki a szükséges stratégiai innovációk 
teljes körét. A gazdasági válság előtt a német „exportbajnoki” modell 
kiemelkedő sikereket ért el a termelés és a termékek kiválósága révén. 
A német gépipar minősége és újításai legendásak voltak. De a részvé-
nyesek nyomása, az „értéktermelés a részvényes számára” modell már 
nem vette figyelembe az ökológiai fenntarthatóság szempontjait, és az 
erős gazdaságossági versenyre hivatkozva módszeresen elrontották a 
foglakoztatási feltételeket is. A válság után már nem szabad majd egy-
szerűen tovább mennünk ezen az úton. Világos, hogy Németországban 
sem őrizhető meg a magas foglalkoztatási szint, sem az iparban megter-
melt magas hozzáadott érték tisztán a globális piacok visszahódításával. 
A német „exportbajnok” modellt bíráló hangok egyre hangosabbak. 
Ugyanakkor megnőtt a tagországok közötti politikai feszültség. Az ösz-
szes kulcsfontosságú tényező, a cégek, a kormány és a szakszervezetek 
egyaránt stratégiai változásokat követelnek, elsősorban a foglakoztatás 
és az ökológiai szempontok szerinti átszervezési tervekben. Stratégiai 
fejlesztési modell szükséges, amely összebékíti a munkaerő társadalmi 
reprodukciós érdekeit a társadalom fejlesztési érdekeivel és az ökológiai 
fenntarthatósággal. Az exporton alapuló német értéktermelési modellt 
fel kell váltania a belső piacra termelő gazdaságnak. A hazai gazda-
ság masszív megerősítésére kell összpontosítani, közberuházásokkal, 
drasztikus béremelésekkel az ipari és a szolgáltatási ágazatokban, és 
Európa, valamint a világ szintjén is igazságos gazdasági szerkezetet 
kell kiépíteni. 

• Ez olyan intézményi reformokat igényel, amelyek kibővítik a már 
meglévő demokratikus döntési lehetőségek körét, vagy további újakat 
nyitnak meg. Ennek érdekében erősíteni lehetne az Európai Parlamen-
tet, és más intézményes döntéshozó szerveket is létre lehetne hozni, 
a jelenleg centralizáltan kialakított szervek lebontásával. Az Európai 
Unióban vita folyik a minősített többségi szavazás kibővítéséről a 
szociálpolitikai területeken – ezzel lehetőséget adnának a tagállamok 
kezébe, hogy hatékonyan védekezzenek a piaci hatások ellen. Kulcsfon-
tosságú annak biztosítása, hogy a lakosság közvetlenül vehessen részt 
az alapvető döntésekben. Az eddig példátlan mértékű népszavazások 
az EU alkotmányszerződéséről, vagy a polgári tiltakozó mozgalmak 
formájában megjelent kvázi-népszavazások az „európai szolgáltatási 
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direktíva” ellen azt bizonyítják, hogy a demokrácia közvetlen formái 
igenis érdeklik a tagországok lakosságát. Ez fontos politikai üzenet 
és egyben lehetőség az „Európa” projekt iránt eddig sosem tapasztalt 
érdeklődés politikai támogatásának fenntartására.

Próbára bocsátott válságkezelés
Figyelembe véve, mennyire súlyos a jelenlegi gazdasági válság, egy 

sikeres, európai szinten igazságosnak tekinthető válságellenes politika 
valamiféle lakmuszpapírpróba lenne Európa számára. Az összehangolt 
és multidimenziós válságkezelés nem működhet a gazdasági konszo-
lidációt, a növekedést, a foglakoztatást és az ökológiai korszerűsítést 
elősegítő tettek nélkül. Ha e területeken nem leszünk sikeresek, a kü-
lönböző reformok gyorsan kifulladnak. Legalább négy olyan alkotórész 
van, amelyre bizton alapozható a gazdasági újjáélesztés politikája.2

Az első: Demokratikus irányítás és szabályozás alá kell vonni az 
európai pénzügyi szektort, ami lehetővé tenné a teljes ágazat stabili-
zálását. Ez elengedhetetlen lépés annak érdekében, hogy a pénzügyek 
eredeti feladata, a reálgazdaság beruházásainak és az innovációknak a 
finanszírozása megvalósulhasson. 

A második: Európai programra van szükségünk a gazdaság ösz-
tönzéséhez, az infrastruktúra és az ökológiai átalakulás javításához. 
Ennek a programnak legalább annyira fajsúlyosnak kell lennie, hogy 
ellensúlyozza a jelenlegi visszaesést.  

A harmadik: Válaszul a járműipar akut válságára és a más iparágakra 
(mint az acél- és a vegyiparra) ható, előrelátható válságokra, stratégi-
ailag összehangolt iparpolitikára van szükségünk, amely hosszú távú 
beruházási és fejlesztési koncepcióba integrálja a szükséges tevékeny-
ségeket, szavatolja az ipari termelés további fejlődését, korszerűsítését, 
és kidolgozza a főbb terveket a megújuló energiák felé való elmozdulás 
érdekében.

A negyedik: Véglegesen fel kell hagyni a köztulajdonban lévő 
vállalatok tevékenységi körének további liberalizálásával és a cégek 
privatizálásával, sőt, végig kell gondolni a közérdek új típusú elvárá-
sait és a közszolgáltatások mai időknek megfelelő működését. Ennek 
megfelelően kell fejleszteni a köztulajdonban lévő infrastruktúrát és 
az intézményeket. 

„Mozaikbaloldal” lesz az új európai baloldal? 
Egy radikális szociális és gazdasági változás azonban ütközik a 

pénzpiacok kapitalista elitjének jövedelmi és hatalmi érdekeivel. Bár a 
neoliberalizmus mint uralkodó ideológia már válságba került, de eddig 
még sikeresen megőrizte szinte korlátlan befolyását a gazdaságirányítás 
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területén. A válság elmélyülése ellenére a tiltakozások egyelőre gyengék 
és elszigeteltek, és ez igaz az európai szakszervezeti tiltakozó akciókra 
is, egy „különös szélcsend” (Jürgen Habermas) talán a megfelelő kife-
jezés erre. Ismét azt látjuk, hogy a válság önmagában nem vált ki poli-
tikai balratolódást és felélénkülő aktivitást. A tiltakozás nem erősödik 
automatikusan. A tömegek egyébként nagyon is sürgősen szükséges 
politizálódása csak akkor megy végbe, ha vannak mozgalmak, szemé-
lyek és erők, amelyek köré kikristályosodik a kiábrándulás, és amelyek 
képesek jövőképet felmutatni. Ha a szakszervezetek fontosabb szerepet 
akarnak játszani, újjá kell építeniük, meg kell erősíteniük szervező 
és iránymutató erejüket nemzeti (országos) szinten, és képesnek kell 
lenniük összeurópai szinten érvényesíteni sajátos politikai érdekeiket.

A szakszervezeti újjáéledéshez első lépésben saját belső megújulásu-
kat kell elérniük, és ezt csak ők maguk képesek megoldani. Ugyanakkor 
azonban elengedhetetlen, hogy a társadalom szélesebb rétegeit is meg-
szólítsák, hogy a civil aktivitást is segítsék. A cél a társadalom minden 
olyan rétegének egybegyűjtése, amelynek az érdekeit veszélyezteti a 
kapitalista válság, valamint az elit válságmegoldási stratégiája, mert 
az alapvetően a tőkének felel meg. Egy ilyen mozgalomnak nemcsak 
az egyre nyilvánvalóbb repedéseket kell kijavítgatnia, hanem a jelen-
legi, a pénzpiacok által uralt és ellenőrzött kapitalista rendszer teljes 
kritikáját kell kidolgoznia. Egy ilyen hegemóniaellenes tömbnek össze 
kell hoznia a szakszervezeteket a globalizációellenes mozgalmakkal, 
a nem-kormányzati civil szervezetekkel (NGO), számos társadalmi 
érdekcsoporttal és végül a kulturális baloldal kritikus gondolkodó-
ival, azaz egyetemi emberekkel, értelmiségiekkel és másokkal. Az 
együttműködés során ügyelni kell arra, hogy a különböző szervezetek 
megőrizzék saját autonómiájukat, miközben a közös politikai célok 
mentén együtt tevékenykednek. Védekezni kell a túlharmonizáció 
ellen. Egy iparvállalat üzemi tanácsának elnöke, egy emberi jogi vagy 
környezetvédelmi aktivista és az Attac csoport politikai szakembere 
különböző kulturális világokból és társadalmi háttérből jönnek. De ha 
egyesíteni akarják az erőiket a közös politikai projektekhez, a kölcsö-
nös tolerancia és a sajátos mozgalmi és szervezeti kultúrák elfogadása 
kulcsfontosságú erőt kölcsönözhet szövetségüknek. 

Az együttműködők sajátos szervezeti kultúrájának fennmaradása 
nem csökkenti szükségképpen a mozgalom vonzerejét. Mint amikor 
kis mozaikkockákból áll össze az egésznek a szépsége, jóllehet az 
egyes kockák nagyon is felismerhetők maradnak. A megújuló baloldal 
mint kollektív szereplő léphetne fel, válhatna elismertté és hatékony-
nyá. Ez különösen igaz Európában, ahol egy ilyen „mozaik baloldal” 
létrehozása göröngyös útnak ígérkezik, olyan folyamatnak, amely 
közös elméleti erőfeszítést követel minden részvevőtől, hogy igazán 
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megértsék a válság mélységét és megtalálják a lehetséges ellenintéz-
kedéseket. Ugyanakkor ez a baloldal a politikai ellenállás terepe is. A 
szakszervezeteknek nem szabad azzal áltatni magukat, hogy hatalmi-
politikai gyengeségüket kompenzálni képesek azzal, ha beszállnak a 
válságellenes reformoknak nevezett folyamatokba, és élnek azzal a szűk 
körű érdekképviselet-lehetőséggel, amelyet néha felkínálnak nekik az 
egyes nemzetállamokban és Európában.

A szakszervezeti gyakorlatnak és a követelések radikalizmusának 
lépést kell tartania magával a válságfolyamattal és a tagság alapvető 
elvárásaival. Ez az egyetlen irányvonal, amely képessé teheti a szak-
szervezeteket a valódi haladásra, politikai szerepük megerősödésére 
és a megújulásra. 

Fordította: Szende György

1  Dr. Hans-Jürgen Urban az IG Metall német fémmunkás-szakszervezet ügyvezető 
igazgatója

2  Lásd például EuroMemorandum-csoport: EuroMemo 2008/2009. A Zeitschrift 
Sozialismus 4/2009 melléklete
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Az Európai Szociális Fórum 
válsága és jövője
Asbjørn Wahl1 

Az Európai Szociális Fórum (ESZF) az elmúlt évek során sok prob-
lémával küszködött. Hozzátehetjük, hogy a nagyon sikeres kezdetek 
után azonnal gyengülés mutatkozott. Az első, a 2002-es firenzei ren-
dezvény volt a legsikeresebb, mára pedig az ESZF – ki kell jelentenünk 
– válságban van. Ennek tudatában kell elemeznünk és megbeszélnünk 
a jelenlegi helyzetet és a lehetséges jövőt.

Az általános helyzetről
A válság okainak megértéséhez a szélesebb összefüggéseket kell 

megvizsgálnunk, hiszen ez a szervezet nem légüres térben jött létre, 
és nem is abban működik. Ellenkezőleg, problémái sok tekintetben a 
jelenlegi szociális és politikai helyzetet tükrözik Európában és a világon. 
A következő négy szempontot kell megvizsgálnunk.

1. A munkásmozgalom és a politikai baloldal nem volt képes kitörni 
jelenlegi mély ideológiai és politikai válságából, amelybe az 1980-as 
években a neoliberális (globalizációs) offenzíva miatt került, megtetézve 
a szovjet modell és Kelet-Európa összeomlásával, valamint a nyugat-
európai szociáldemokrata partnerségi modell válságával.

2. A politikai baloldal helyzete Nyugat-Európa sok országában 
rosszabbra fordult. Az egyértelműen meghatározott célok és a világos 
stratégia hiányával küzdő baloldali centrista kormányok katasztrofális 
helyzetbe kerültek. Így a parlamenti baloldal – mind Franciaországban, 
mind Olaszországban – súlyos vereséget szenvedett. A jelenlegi norvég 
balközép kormány eredményei sem igazán biztatóak. E tapasztalatok 
ellenére az olyan országokban, mint Németország, Hollandia, Dánia 
és Svédország a parlamenti baloldal különösebb módosítás nélkül 
változatlan irányba tart.

3. Mindezekhez hozzájárul a szakszervezeti mozgalom válsága, 
ami gyarapítja a baloldal veszteségeit. A mai helyzet nagymértékben 
a múltból megörökölt „szociális partnerség” ideológiájának a követ-
kezménye, ami gátolja az akcióközpontú gyakorlatot. Ráadásul más 
szociális mozgalmak is hanyatlóban vannak Európa-szerte. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy erősödnek a jobboldali neopopulista (és újfasiszta) 
pártok és mozgalmak (különösen Közép- és Kelet-Európa országaiban).

4. Így sem a politikai baloldal, sem a szakszervezetek, sem az egyéb 
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szociális mozgalmak nem voltak képesek erőteljes válaszokat és reális 
alternatívákat adni a jelen pénzügyi és gazdasági válságára, amely tehát 
egyre inkább szociális és politikai jelleget is ölt. Hasonló a helyzet az 
egyre égetőbb környezeti és klímakatasztrófával kapcsolatban.

Az ESZF-ről
Az ESZF-mozgalmat a megfelelő válaszok és alternatívák hiánya jel-

lemzi. A baloldal általános gyengeségét nem volt elég erő kompenzálni 
sem magában a szociálisfórum-mozgalomban, sem azokban a mozgal-
makban, szervezetekben és hálózatokban, amelyek a szociális fórum 
folyamatának holdudvarában jöttek létre, éppen egyfajta reakcióként 
a hagyományos baloldal válságára. A szociális és politikai küzdelmek 
általános visszaesése magától értetődően erősen hatott az ESZF-re.

Ez a helyzet befolyásolta az ESZF belső fejlődését is. A valós moz-
galmak és harcok hiányát valamennyire felszámolták az új, kisebb 
társadalmi szervezetek, de a sok helyen főállású aktivisták – sajátos 
módon – aránytalanul nagy szerephez jutottak a programkészítési fel-
adatokban. Jó néhánynak nem voltak megfelelő gyökerei és ismeretei 
az erőviszonyokról, a társadalom osztálytagozódásáról, a szociális 
küzdelmek és a mozgósítható társadalmi erők lehetőségeiről. Ennek 
következményeként nőtt meg a petíciók, a lobbizás, az európai akció-
napok szerepe annak ellenére, hogy beágyazottságuk a hagyományos 
szervezeteknél kisebb mértékű, és hatásuk a folyamatban lévő szociális 
követelésekre elenyésző. 

Az is láthatóvá vált, hogy valamiféle informális erőtér alakult ki az 
ESZF-folyamaton belül – különösen a programkialakításban –, amelyet 
a közép- és kelet-európai szervezetek kirekesztésnek érzékelnek.

Mindezen tények felvetik a kérdést: milyen mértékben járul majd 
hozzá, mennyire lesz képes fontos szerepet betölteni az ESZF a valós 
társadalmi mozgalmak megerősítésében, mennyire segíti majd a szo-
ciális követelések érvényesítését? A válasz ma egyáltalán nem nyil-
vánvaló. Egy példa: amikor Európa népei egyre több valós követelést 
fogalmaznak meg, válaszként az egymást követő válságok következté-
ben gyorsan romló szociális helyzetre, az ESZF programjában kijelölt 
irányvonalak – ESZF-zsargonnal „tengelyek” – különböző mozgalmi 
irányokra tagozódnak. Úgy látszik, itt az idő feltenni a kérdést: ez a 
legjobb módszer a súlyos és többrétegű problémák kezelésére?

Az ESZF jövőjéről 
A válság mélysége annak a világnak a realitásait tükrözi, amelyikben 

működik. A megoldás tehát nem lehet voluntarista és morális alapú. 
Meg kell értenünk az okokat, fel kell tudni ismerni a lehetőségeket, és 
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csak azután lehet dönteni a lehetséges politikai és szervezeti változta-
tásokról.

Ma egyikőnk sem ismeri a megoldást a problémákra. Ezért kell min-
den szellemi erőnket összeadnunk a következő ESZF-en, hogy jobban 
megértsük a helyzetet, és reményeink szerint tehessünk valamit a jobb 
működésért. Ehhez elemezni kell a belső és a külső tényezőket, minden 
szempontból megvizsgálva mai működésünket. 

Íme, néhány szempont, ami segíthet bennünket az ESZF jövőjéről 
folytatott diskurzusban.

•	Mit szeretnénk, milyen irányban fejlődjék az EU (a mai, többrétegű 
krízishelyzetben)?

•	Melyek azok a fontos területek, amelyeken a szociális harcoktól 
áttörést várunk, és hogyan viszonyuljunk a szociális tiltakozó moz-
galmakhoz?

•	Milyen szerkezetet és folyamatokat kell kialakítanunk az ESZF-en 
belül, hogy hatékonyan segítsük és egységesítsük a különböző országok 
és társadalmi rétegek szociális küzdelmeit? 

•	Hogyan tudjuk megújítani az ESZF-et és vonzóbbá tenni az új moz-
galmak és a még be nem kapcsolódott csoportok számára? (Beleértve 
azt a célt, hogy Közép- és Kelet-Európa mindinkább kapcsolódjon be 
az ESZF-folyamatba. Ez eddig főképp ezen országok képviselőinek 
anyagi támogatását jelentette. Esetleg itt lenne az ideje, hogy szakítsunk 
ezzel a szűk értelmezéssel, és politikai súlyának megfelelően kezeljük 
a közép-kelet-európai országok ügyét, ami része a széles értelemben 
vett politikai kihívásnak?)

Fordította: Napi Győző

1  Asbjørn Wahl, norvég szakszervezetek tanácsadója. A klímaváltozás, az európai 
munkajog és más, alterglobalizációs problémák szakértője.
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A radikális jobboldal új vonásai
Jean-Yves Camus1

A politikatudomány a XXI. század kezdetéig általában úgy határozta 
meg a „szélsőjobboldalt”, mint ami számos alapvető pontban különbö-
zik a konzervatív és a liberális jobboldaltól, jóllehet a definíciók szerzőn-
ként is különböztek egymástól. A hagyományos jobboldal kötődése a 
nemzet mindent magában foglaló koncepciójához – és ezzel a nemzeti 
identitás egyezményes meghatározásához – olyan vitathatatlan pontnak 
látszott, ami európai szinten megakadályozta a jobboldal egyesítését, 
hiszen fenntartotta azoknak az ideológiai és politikai irányzatoknak 
a kiközösítését, amelyeket rasszizmussal és idegengyűlölettel lehetett 
gyanúsítani, hogy az antiszemitizmust ne is említsük.   

Számos politikai formáció tűnt fel, amelyek hibrid populista és ide-
gengyűlölő jobboldali mozgalmak létezésére irányították a figyelmet. 
Ezek a bizonyos történelmi időszakokban a kormányok igényeivel 
találkozó mozgalmak félúton vannak a „rendszer” teljes ellenzése 
és a jelentős választási sikereik miatt az abban való részvétel között. 
Példaként említhetjük a régi svájci agrárpárt, a demokratikus Centrum 
Unió (UDC) átalakulását; Ausztriában a Szabadságpárt (FPÖ) áttörését 
Jörg Haider vezetése alatt; az Északi Liga (Lega Nord) tartós részvételét 
a Berlusconi-kormányokban; azt a szerepet, amelyet a Dán Néppárt 
(Folkeparti) játszott a dán politikai életben; és végül a Pim Fortuyn2 
Lista rövid életű berobbanását a holland politikai térbe.    

Míg a hagyományos antifasizmus változatlanul az idegengyűlölő 
populizmusnak az 1930-as és az 1940-es évekre jellemző klasszikus 
változatainak megjelenésére figyelt, az európai jobboldal felülvizsgál-
ta politikai ideológiáját. A legradikálisabbak felismerték, hogy kívül 
maradnak a partvonalon, ha nem tesznek minimális engedményt a 
tekintetben, hogy ügyeiket demokratikus módon intézzék. 

Szélsőjobboldali puccsokra aligha számíthatunk. Az a feltételezett 
fasizmus, amely kirekesztéshez és neonácizmushoz vezet, ma egy 
politikai jövő nélküli ellenkultúra. A jobboldali kormányoknak az az 
igénye azonban, hogy szavazókat csábítsanak el a nacionalista-popu-
lista pártoktól és különböző fundamentalista változataiktól, egy példa 
nélkül álló ideológiai offenzívához vezetett, amely három értéken ala-
pul: törvény, illetve rend, bevándorlás-ellenesség és a nemzeti identitás 
szűklátókörű szemlélete.  



152

Új politikai keverék
Mi is történt a politikai harctéren, a szélsőjobboldalon? Egy új 

politikai alcsalád született, amely jobboldali populistákból és radi-
kalizálódott idegengyűlölőkből áll. Néhányan közülük liberális és 
konzervatív pártokból váltak ki (Wilders a Szabadság és Demokrácia 
Néppártjából, a VVD-ből, akinek politikai pályája emlékeztet Philippe 
de Villiers-ére Franciaországban)3; néhányan radikalizálódtak (mint 
a Svájci Néppárt, az UCD, Christoph Blocher vezetése alatt); néhány 
esetben pedig új szereplőkről van szó, mint például az Északi Liga 
Olaszországban. Közös jellemzőjük, hogy bírálják az elit és a nép közötti 
szakadékot, amely a képviseleti demokráciával való szembenálláshoz 
vezetett, amely utat tévesztett, és támogatják a közvetlen demokráciát, 
amely lehetővé teszi, hogy a kormány a „józan paraszti észt” követő 
véleményekre alapozzon. Másik jellemzőjük, hogy elhatárolódnak a 
hamis jobboldaltól, amelyet átjárt a kulturális relativizmus, az enge-
dékenység és a „politikai korrektség”, míg ők komplexusok nélkül 
ideológiai offenzívában vannak, és a nemzeti identitásnak olyan for-
máját támogatják, amely szakít a társadalmi szerződés hagyományos 
gondolatával. Ennek a vitának a középpontjában a multikulturalizmus 
kritikus megközelítése áll, ami jól kiválasztott színfalak mögé bújik, 
és ezzel legitimálja önmagát. Umberto Bossinak – ezt nem nehéz 
észrevenni – nincs szüksége arra, hogy azonosuljon a hagyományos 
jobboldali értékekkel, vagy arra, hogy az iszlámot (nem az iszlámiz-
must) hódító erőnek tüntesse fel: olyan tényezőnek, amely feloldja a 
nemzeti identitást és olyan totalitárius ideológiának, amely képtelen 
alkalmazkodni az európai civilizációhoz. A szélsőjobboldal mindent 
egybemosó fogalmát félretéve – amit leginkább a kirekesztés jellemez 
–, ezeket a mozgalmakat sokkal közelebbről kell megvizsgálni ahhoz, 
hogy észrevegyük a fontos új vonásokat, melyek az európai jobboldal 
e csoportjának harcosságát okozzák.              

A modernizáció első lépése kétségtelenül egy olyan kizárólagos poli-
tikai program létrehozása, amely az általában vett baloldal vagy a mér-
sékelt jobboldal által támogatott értékeken alapul. Fortuyn és Wilders 
iszlámellenes programja az európai társadalmak azon szükségletén 
alapszik, hogy megőrizzék a toleranciát, a nemek egyenlőségét (sőt, 
a szexuális szabadságot) és a szekularizációt, az egyéni és vállalkozói 
szabadság, vagy a viselkedés szabadsága értelmében is. Ennek követ-
keztében ezek a pártok – akárcsak számos más jobboldali csoport, főleg 
Franciaországban és Olaszországban – a társadalomnak azoknál a népi 
csoportjainál is választási sikereket tudtak elérni, amelyek korábban a 
baloldalhoz tartoztak, mert rehabilitálták a követelményeket a tekin-
tély, a törvény és a rend, a munka és az érdem iránt. Ezek ugyan nem 
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alapvető értékei a reakciós jobboldalnak, de szerves részei a munkás-, 
de legalábbis a népi kultúrának, hagyománykövető, tekintélyelvű és 
gyakran etnocentrikus hajlamokkal.   

Új identitás
A második újdonság, hogy a nemzeti önazonosság új köntösben 

jelenik meg, s ez alapvetően különbözik a liberális-konzervatív hagyo-
mányoktól, amelyek az 1789-es elveken, vagy az állampolgárság szerző-
déses eszméjén, egyetemes értékeinek elfogadásán alapulnak. A skan-
dináviai populista típusú politikai formációkban, a svájci UDC Oskar 
Freysingerjénél4, vagy Umberto Bossinál és a „ligatagok” „ifjú gárdá-
jánál” az identitás a nemzethez, a Heimathoz, a szülőföldhöz kötődik: 
lényegileg változatlan, térben, történelmileg és hagyományaiban néha 
még etnikailag is rögzítve van. Nem hagy teret olyan konstruktivista 
modelleknek, mint a köztársasági nemzet, a szabad mozgás föderális 
Európája, a globális gazdaság, vagy a világkormány. Gyakran etno-
differencialista, az Új Jobboldalt politikailag újrafogalmazó eszmeként 
írják le, ami világnézeti fogalmaiban eltér a nemzeti identitásnak a több-
ségi értékek elfogadásán alapuló klasszikus és konszenzusos értelmezé-
sétől. De ez igazából féligazság. Valójában az említett pártok, hasonlóan 
a kevésbé jelentősekhez (Plataforma per Catalunya, Bloc Identitaire), 
előreléptek az egy adott területen élő nép homogenitása felé. Alain de 
Benoist, az Új Jobboldal és a GRECE5 alapítója, a francia agytröszt tagja, 
kitart amellett, hogy „a Franciaországban élő különböző közösségek 
etnokulturális identitását nem szabad a magánszférában elfojtani, hogy 
ezért a közszférában megjutalmazzák”6. A vita nem anekdotikus és 
nem korlátozódik a parlamenten kívüli vagy radikális jobboldalra. Az 
elkövetkező években a kormányokba kerülő jobboldali csoportoknak 
szembe kell nézniük azzal a problémával, hogy hogyan gondolkodnak 
a nemzeti identitásról és milyen terminológiával fogalmazzák meg azt. 
Vagy úgy fogalmazzák meg, hogy továbbra is védelmezik a nyitott 
állampolgárságot, amely nem teszi lehetővé, hogy megszólítsák az 
olyan nemzeti-populista pártok szavazóit, mint a Nemzeti Front (FN), 
vagy annak adnak prioritást, hogy megszólítsák őket, és akkor a nemzet 
természetével kapcsolatos állásfoglalásuk szükségszerűen „azonossági-
vá” válik. A „föld és a halottak” régi, nemzeti republikánus modellje, a 
nemzetállam és az állampolgárság felmagasztalása, ami történelmileg 
közös értékeken alapul, kétségtelenül kevésbé vonzó, mint az etno-
kulturális identitásé, amely helyi, regionális és nemzeti gyökereket 
hangsúlyoz az európai identitás szélesebb vonatkozásával szemben, és 
nem egy „működő Európa” vagy egy „intézményi Európa” identitása. 
Franciaország esetében ez azt jelenti, hogy a jelenlegi politika, amely 
a nemzet közösségéhez tartozás szükséges feltételeit egyre szűkebb 
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keretek közé szorítja, előbb vagy utóbb konfliktusba kerül a valóság-
gal: azok számára, akik rendszeresen az FN-re szavaznak – de főleg 
a kemény mag számára – a francia identitást csak európai etnikumú, 
feltehetőleg római katolikusok érhetik el, egy adott kulturális norma 
alapján. A jobboldal minden erőfeszítése – legalábbis szavakban –, hogy 
szavazatokat szerezzen az FN területéről, valószínűleg csődöt mond, 
mert a nemzeti identitás eszméje feltételezi a koherenciát az identitás 
különböző szintjein, a legközelebbiektől (tartomány, régió, „a terület”) 
a legtávolibbakig (európai civilizáció), a nemzeten keresztül. Ezeken a 
területeken, az „identikus” jobboldali csoportoknak előnyük van: „egy 
föld, egy nép” – ezt mindig könnyebb megérteni, mint előmozdítani a 
francia elitek „diverzitását”, azzal, hogy előtérbe tolják a törvényesen 
nem létező „idegen eredetű francia” eszméjét7.  

Hierarchikus rasszizmus
Ennek az „identitárius” jobbszárnynak a legfrissebb újítása az, hogy 

szakított a hagyományos szélsőjobboldal szerkezeti gyengeségeivel, 
így most karizmatikus személyiségek köré csoportosul. Felismerte a 
„gender gap”, a nemek között egyenlőtlenség fontosságát és a politi-
kai menedzsmentet „erősszemélyiség-központúvá” tette. A karizma 
kérdése abból a szempontból lényeges, hogy megértsük Jean-Marie Le 
Pen és Jörg Haider sikerét. Ez sokkal kevésbé látható az Északi Liga, a 
norvég Haladó Párt (Fremskrittspartiet) és a Dán Néppárt (Folkeparti) 
esetében, amelyek azzal értek el sikert, hogy vezetőik hiányosságait 
kádereik és megválasztott képviselőik nemzedéki megújulása kom-
penzálja, ami lehetővé teszi nem egy, hanem több emblematikus 
személyiség kiemelkedését (Északi Liga, UDC). Ezt tette az Alleanza 
Nazionale Olaszországban, miután egy neofasiszta pártból konzervatív 
formációvá alakult át, demokratikus és pluralisztikus vonásokkal. A 
vezetői karizma gyakran hiányzik vagy relatív, mint Siv Jensen és Pia 
Kjaersgaard8 esetében Skandináviában, akik csak megtestesítik szerve-
zetük alapvető tendenciáit, ami jóval túlmegy személyes szerepükön. 
A két utóbbi példa tanúsítja azt is, hogy ebben a politikai családban 
a nőknek lehetősége van elnyerni a szavazók bizalmát, ami újdonság. 
Alátámasztja ezt Morvai Krisztina sikere is, aki a Jobbik Magyarország 
vezetője, vagy Fleur Agema9 fontos szerepe a holland Szabadságpártban 
(PVV), legújabban pedig Marine Le Pen-é egy olyan FN élén, amelynek 
mindenáron modernizálódnia kell.    

Az identitáson alapuló politikai témák jövője egy szélesebb mozgás-
nak a része, ami az 1970-es években etno-pluralizmusként jelent meg, 
Pierre-André Taguieff szerint a hierarchikus rasszizmus helyettesítője-
ként. Úgy látszik, hogy 2001. szeptember 11-e után, újraformálódva a 
„civilizációs sokk” és az iszlámnak az európai népek ellenségeként való 
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jellemzése jegyében, az identitási elmélet lehetővé tette a szélsőjobbol-
dal számára, hogy fokozatosan behatoljon a „szürke zónába”, amely a 
kormányzó jobboldali pártok és a radikális populizmus közötti zónában 
húzódik meg. Relatív választási sikere – eltekintve attól a ténytől, hogy a 
konzervatív jobboldalt rákényszeríti nemzeti azonossági doktrínájának 
újraformálására, annak egyértelműbbé tétele érdekében – azt is mutatja, 
hogy az etnokulturális azonosság és a nemzet közötti kapcsolat egyike 
lesz az elkövetkező évek jelentős intellektuális és politikai vitáinak.    

Fordította: Hrabák András

1  Jean-Yves Camus a francia Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatok Intézetének (IRES) 
tudományos munkatársa

2  Pim Fortuyn (1948-2002.) a homoszexualitását vállaló, szélsőségesen iszlámellenes 
holland politikus. 2002-ben merénylet áldozata lett.

3  Geert Wilders szélsőségesen iszlámellenes holland politikus, a PVV vezetője; Philip-
pe de Villiers iszlámellenes francia konzervatív politikus, aki a 2007-es választások 
második fordulójában Sarkozyt támogatta.

4  Oskar Freysinger a Svájci Néppárt egyik xenofób politikusa
5  Alain de Benoist – a francia Új Jobboldal alapítója, filozófus, politológus. Nézeteiben 

gyakran keverednek baloldali jellegű vonások a multikulturális politika ellenzésével. 
USA-ellenessége például összefügg az amerikai „olvasztótégely” ellenzésével: szerinte 
az etnikumok különállását meg kellene tartani. Ugyanekkor elítéli Le Pen rasszizmu-
sát és antiszemitizmusát. Az általa létrehozott GRECE (Groupement de recherche et 
d’études pour la civilisation européenne) az európai civilizáció kutatását tűzte ki célul.

6  A. de Benoist/Charles Champetier: 2000 Manifesto of the New Right. Eléments No. 
94, February 1999. Az 1980-as években a GRECE ellentmondásba került ennek az 
identitási ideológiának a meghatározásában. Alain de Benoist közösségi koncepciója 
összeütközött Pierre Vialéval: amelyet Jean Raspail mint a „fehér világ végét” írt le 
regényében, a Le Camp des Saints-ben (A szentek tábora). – A ford.

7  A szavazó népesség legtöbb etnocentrikus csoportja intuitíve megérti, hogy mit jelent 
a „nem-európai (és nem-keresztény) eredet”. – A ford.

8  Siv Jensen a norvég Haladó Párt női vezetője, konzervatív, iszlámellenes, Izrael-barát 
politikus, tagadja az ember szerepét a klímaváltozásban. Pia Kjaersgaard dán jobboldali 
politikus, a Dán Néppárt női vezetője, bevándorlás-ellenes nézeteiről ismert, ellenezte 
az euró bevezetését.    

9  Fleur Agema holland jobboldali politikusnő. Pim Fortuyn listáján választották meg 
először, majd csatlakozott Geert Wilders pártjához (PVV).  
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Miért jobboldali és nem baloldali 
a populizmus?
Carl Mars1 

A populizmus számára az „emberek (nép)” és az „elit” ellentétes 
pólusok, és ezért nem kapcsolódnak a politikai bal- vagy jobboldalhoz. 
Ernesto Laclau2 (2005.) szerint a populizmus egyfajta egyet nem értést 
jelent, mindennemű igazságtalanság megtapasztalását. A populizmus 
több mint egyfajta politikai hangsúly, amely a „népre” akar hivatkozni 
és megvédeni azt az „elittel” szemben. A baloldali populizmus társa-
dalmi-gazdasági kérdésekre koncentrál, míg a jobboldali populizmus 
etnikai és kulturális problémákra összpontosít (Arter3, 2010.).

A baloldali vitában két érv emelkedik ki a jobboldali populizmus 
térnyerésével kapcsolatban, amelyek szinte ellentmondásnak látszanak, 
legalábbis felszínesen közelítve. Az egyik érv szerint a bevándorló-
ellenes jobboldali populizmus azért sikeres, mert a baloldal, főleg 
a szociáldemokraták, elhagyták a munkásosztályt és elfogadták a 
neoliberális konszenzust, amely a gazdagoknak kedvez. A másik érv 
szerint a jobboldali attitűdök és a győztesek értékrendje nyertek teret 
a társadalomban.  

Magnus Marsdal4 könyvében leírja a Norvég Haladó Párt 
(Fremskrittspartiet) sikertörténetét. A szociáldemokraták vezette balol-
dal hozzájárult a jövedelmi különbségek növekedéséhez és a jóléti állam 
lebontásához. Marsdal szerint a munkások helyett a baloldal az 1960-as 
évek oktatási forradalmának nyerteseit képviseli, a jelenlegi kulturális 
elitet. Legjobb esetben – ha a munkásosztállyal akarja is azonosítani 
magát – a baloldali elit, talán nem is szándékosan, a valóságban lenézi a 
munkásosztály életvitelét, ízlését és családi értékeit. Egy munkásember 
számára másfelől nehéz megérteni a baloldal által folytatott fogyasztás-
kritikát. Marsdal szerint, amikor a norvég baloldali értelmiségi fintorog 
a norvég menük és a redneck5 diszkók miatt Torreviejában, amikor nem 
érti meg, hogy nem minden ember képes idegen nyelveken beszélni, 
önállóan utazni és kifinomultan enni, attitűdje nem sokkal különb a 
munkásosztály homoszexualitás-ellenességétől és idegenellenességétől.

Amikor mi nevetünk a norvég menükön Torreviejában, az nem 
olyan, mint amikor azokon az embereken nevetünk, akiknek az angol 
kifejezésmódja nem olyan jó, mint a mienk? Van-e jogom nevetni az ő 
nyaralásukon, ha az a Kanári-szigeteken vagy Costa Blancán történik? 
Mi történt azzal a jóindulatú, nyitott és kissé önkritikus hozzáállással, 
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amellyel megtanultam a bevándorlókat nézni – nem kellene ugyanezzel 
a tisztelettel szemlélnem más társadalmi osztályokat is? 

Marsdal szerint a jobboldali populizmus egy, a baloldali kulturális 
elit által a saját maga számára kreált undorító ellentétpár. A munkás-
mozgalom korai időszakától eltérően, amikor a munkásosztály maga 
vezette a mozgalmát, ma mind a baloldali, mind a jobboldali politikusok 
közvetlenül az elitbe születnek. Így a munkásosztály a választásokon 
a baloldali kulturális elit és a jobboldali üzleti elit között választhat. 
A munkások a kulturális elitet még jobban elutasítják, mint az üzleti 
elitet. Egy közönséges ember, legalábbis elvben, könnyebben képzeli 
el, hogy milliomossá válik, mint professzorrá. Marsdal úgy gondolja, 
hogy a jobboldali populisták támogatóinak nagy része a baloldalra 
szavazna, ha ez utóbbi alternatívát kínálna számára a neoliberális és 
elitista politikával szemben. (2007.)     

Különösen a baloldali, szociális beállítottságú humanisták hajla-
mosak a rasszizmust a kirekesztett fiatalok problémájaként értékelni. 
Az európaiak olyan sztereotípiában gondolkodnak, hogy a radikális 
jobboldali egy munkanélküli, tanulatlan szegény ördög, aki egy nyomo-
rúságos külvárosban él. Ezzel ellentétben a kutatások azt bizonyítják, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet senkit sem hajlamosít a jobboldali 
radikalizmusra. A szélsőjobboldaliak inkább a nyugati modernizáció 
nyertesei közül kerülnek ki, akik utálják a szegényeket és az idegeneket. 
Jokisalo6 szerint a modernizáció áldozatainak lázadásáról szóló tézis az 
erőszakot a gyengébb ellenállás felé irányítja a szociális igazságtalan-
ságokkal szemben (1995.). Cas Mudde7 egyáltalán nem fogadja el azt 
a tézist, hogy a radikális jobboldal támogatói a „modernizációs folya-
mat” vesztesei lennének. Mudde szerint a szerkezeti változások igazi 
veszteseinek csak egy kis része szavaz a jobboldali populistákra. (2007.)   

E másik nézőpont szerint a jobboldali populizmus inkább a jó hely-
zetben levő nyugat-európai középosztályra és a munkásosztály jobb 
módú részére jellemző, amely megpróbálja fenntartani privilegizált 
helyzetét a globalizáció nyomásával szemben. A globalizáció által 
létrehozott bizonytalanság és a kapitalizmus szerkezeti változása 
lángra lobbantja a jobboldali populizmust, de azok körében tartja, 
akik viszonylag jó helyzetben vannak. A kutatások azt igazolják, hogy 
a bizonytalan foglalkoztatás és a szegényes gazdasági feltételek nem 
kedveznek a jobboldali populizmus támogatásának, miközben a jobb 
élethelyzet nyitottabbá teszi az embereket, hogy a jobboldali populis-
tákra szavazzanak (Mudde, 2007.). Ezt például a siker által generált 
keserűségnek lehetne nevezni. A fehér ember megkezdte a harcot a 
gazdag globális Észak privilégiumaiért. 
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A szélsőjobboldal felemelkedésének „civilizációs” 
hátteréről 

A fordító jegyzete 
A válság 2008-as kitörése óta azt tapasztalhatjuk, hogy a valódi 

baloldal, amely éveken át figyelmeztetett arra, hogy a neoliberális 
politika, a pénzpiacok deregulációja és féktelen elszabadulása szükség-
szerűen súlyos válsághoz vezet, nem tudott profitálni a felismeréséből, 
sőt, helyette a legtöbb országban a szélsőjobboldal erősödött meg, és 
egyre több támogatót szerzett azokból a rétegekből – munkásokból, 
kisvállalkozókból –, amelyek korábban a munkáspártok, a baloldal 
szavazói voltak. Egyúttal az egyre inkább liberális színezetűvé váló szo-
ciáldemokrácia háttérbe szorulása is megfigyelhető: most, 2012 elején, 
csak néhány olyan – kisebb – európai uniós tagállam van, amelyben a 
szociáldemokrácia kormányzati funkciót tölt be.   

A baloldalon természetesen számos írás foglalkozott ennek az okai-
val. Nem lehet eléggé túlbecsülni a szovjet modell kudarcának szerepét, 
hiszen ez nem csupán egy addig lehetségesnek látszó jövőképet tett 
hiteltelenné, de a hagyományos szociáldemokrata modellt is aláásta, 
aminek következtében a mai szociáldemokrácia nem is tekinthető való-
di szociáldemokráciának, jobboldali ellenfeleitől egyre inkább csupán 
kulturális szempontból tér el. A klasszikus baloldal hitelvesztése mellett 
a szélsőjobboldal számos országban utat talált a szalonképességhez: 
ideológiájából eltűnt az antiszemitizmus és a homoszexualitás-ellenes-
ség („természetesen” ez alól kivételek a „keleti” szélsőjobbosok, amint 
azt a Jobbik példája is mutatja), megjelent viszont az iszlámellenesség, 
közép-kelet-európai változatát pedig a romaellenesség (is) uralja. 
Ellenségképét a bevándorlókban és leszármazottaikban, általában az 
„idegenekben” találta meg, akiket a klasszikus európai értékek és a 
civilizáció veszélyeztetőjének tart. A számában és erejében meggyen-
gült munkásmozgalommal szemben jelenleg a burzsoáziának nincs 
szüksége a klasszikus fasisztákra, ezért eltűnőben van a konzervatív és 
a modern szélsőjobboldali erők közötti, a jóléti kapitalizmus aranyko-
rában kialakult távolság is. Mivel a neoliberális politika a jóléti állam 
lerombolásával elsősorban a szakképzett munkások és az állami alkal-
mazottak tömegeit sodorta létbizonytalanságba, a „szalon szélsőjobb” 
ellenségképe körükben talált támogatókra: ha a „modern baloldal” 
gyakorlatilag fenntartás nélkül elfogadja a neoliberális gazdasági mo-
dellt, és elitista meggondolásokból elfordul korábbi tömegbázisától, 
akkor ennek egy része – különösen a kiszervezések miatt egyre nagyobb 
létszámú szervezetlen dolgozók – körében a szélsőjobboldal ellenség-
képe elfogadottá válhat. Már csak azért is, mert a valódi ellenség elleni 
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küzdelem megszervezése sokkal nehezebb, mint a könnyen emészt-
hető előítéletek elfogadása, a lecsúszott, kiszolgáltatott, segélyekből 
élő, „élősködő” csoportok (tartós munkanélküliek, rokkantak, romák, 
bevándorlók leszármazottai) kárhoztatása saját helyzetük romlásáért. 
Így válik a rasszizmus egyre inkább durva szegényellenességgé.       

A Transform! folyóirat fenti cikkéből a probléma egyik sajátos 
aspektusát emeltük ki. A cikk maga az „Igazi Finnek” elnevezésű, az 
utóbbi fél évtizedben a finn politikába berobbant szélsőséges párt fel-
emelkedésével foglalkozik, aminek sajátos nemzeti vonásai is vannak, 
de rokon példákat említ a korábban az ilyen csoportoktól nem fertőzött 
többi skandináv államból is. A cikk legérdekesebb részének azonban 
egy jóval általánosabb jelenség elemzését tartjuk: miért húznak a mun-
kások és más népi rétegek ma inkább a jobboldalhoz, mint a baloldal 
valamely árnyalatához, amelynek korábban szavazói voltak? A cikk 
szerzője a magyarázatot a hagyományos baloldal kulturális felemelke-
désében és ennek nyomán a korábbi tömegbázis „lemaradt” rétegeivel 
szembeni lenéző magatartásában találja meg, és joggal szegezi szembe 
a „politikailag korrekt” balliberális olvasókkal a kérdést: Miért tartjá-
tok különbnek az egyszerű munkással szembeni lenéző attitűdötöket 
az egyszerű munkásnak a bevándorlóval, vagy idegennel szembeni 
hasonló hozzáállásánál?

 
Fordította: Hrabák András

1  A cikk a Transform 2011/08. számában, egy Carl Mars álnevű szerző tollából jelent 
meg, címe: The Rise of Right-Wing Populism in Finland: The True Finns (A szélső-
jobboldali populizmus megerősödése Finnországban: az Igazi Finnek). A teljes cikk 
angol nyelvű változata online elérhető itt: http://www.transform-network.net/en/
journal/issue-082011/article/the-rise-of-right-wing-populism-in-finland-the-true-finns.
html - A ford.

2  Ernesto Laclau (1935-) baloldali teoretikus, gyakran posztmarxistaként jellemzik. 
Nem fogadja el Marx gazdasági determinizmusát és azt, hogy az osztályharc lenne a 
társadalom egyedüli antagonizmusa.    

3  David Arter az aberdeeni egyetem politológus professzora, elsősorban skandináv 
kérdésekkel foglalkozik

4  Magnus Marsdal (1974-) norvég baloldali újságíró, Attac-aktivista. Elemzi és bírálja 
a neoliberalizmus, a szórakoztatóipar és a posztmodern szerepét az individualizmus 
terjedésében.

5  A redneck eredetileg az USA déli államaiból való, faragatlan, konzervatív farmert 
jelentette (ezek a XX. század elején a Demokrata Párt reakciós déli szavazói voltak). 
Később bányász szakszervezeti aktivistákra is használták, itt a „red” valószínűleg 
politikai árnyalatot is jelzett. Az utóbbi évtizedekben a tanulatlan, alacsonyan kvalifi-
kált, a „polgári” ízléstől eltérő kultúrájú rétegekre használt, pejoratív jelző, a magyar 
közbeszédben talán a „bunkó”, vagy „proli” lehetne a megfelelője.    

6  Jouko Jokisalo finn történész, akiről kiderült, hogy berlini egyetemi hallgatóként a 
nyolcvanas években a Stasi számára is dolgozott

7  Cas Mudde holland politikatörténész, a szélsőjobboldali mozgalmak kutatója (bátyja 
egyébként ismert szélsőjobboldali aktivista)
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Globális szex,
nemzeti abortusz
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Pietà (1985.)
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A globalizálódó szexipar 
Sylviane Dahan1

A prostitúció újból vita tárgya lett. Közismert, hogy ebben a kérdés-
ben a vélemények és az álláspontok – a feminista mozgalmon belül is 
– nagyon eltérőek. Franciaországban, ahol a nőszervezetek már hosszú 
ideje egy kerettörvényt követelnek a nőket érő erőszak ellen, szeretnék 
beleilleszteni a prostitúció jogi szabályozását is. Spanyolországban mé-
lyen meg van osztva a nőmozgalom azok között, akik szerint tiltatni kell 
a prostitúciót (abolicionisták), és azok között, akik szerint hivatalosan 
engedélyezni és ugyanakkor szabályozni kell a prostitúció gyakorlatát. 
A prostitúciót tiltók álláspontja a hagyományos baloldali álláspont, 
amely a szexipar gyors terjedése és a liberális globalizálódás körülmé-
nyei között újrafogalmazta nézetét. A másik szárny (az engedélyezők 
és szabályozók) a szerződéses munkakapcsolat mintájára és keretén 
belül képzelik el a prostitúció gyakorlatát. 

A prostitúciónak az utóbbi évekbeli elképesztően gyors terjedése és 
az ennek hatására kialakult problémák miatt kiújultak a viták a pros-
titúció helyét és kezelését illetően. Spanyolországban közel félmillió 
nő került a prostitúció körülményei közé (egyesek 300 ezerre, mások 
félmilliónál is többre becsülik a számukat). A nőknek több mint a 
90%-a külföldi, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a jelenség teljesen 
„globalizált”. A szexipar forgalmát nehéz felmérni, hiszen csak néhány 
országból – Japánból és Dél-Koreából – áll rendelkezésünkre adat, ott a 
GDP 3-5 százalékára méretezik. A számok egy gyors fejlődésben lévő 
üzletágra utalnak. Spanyolországban 18 milliárd eurós éves forgalmat 
becsülnek, amely 11-15 millió „ügyfélt” érint. 

A mai helyzetet, a nagyméretű „üzleti forgalmat” a joghiány jellemzi, 
ami nem fenntartható hosszú távon (a prostitúció nem tiltott, nem is 
kihágás, de gyakorlása nincs szabályozva). 

A gyakorlatban persze sok önkormányzat megpróbálja rendeletekkel 
(főleg rendőri és adminisztratív zaklatással) pótolni a jogi hiányos-
ságokat, illetve megpróbálják a prostitúciót gyakorló nőket elűzni a 
nyilvános helyekről.

A Katalóniai Parlamentben egy, a szocialista párttól balra elhelyez-
kedő parlamenti csoport felkérte a spanyol kormányt, hogy kezdemé-
nyezzen országos vitát a prostitúcióról: a prostitúció gyakorlásának 
engedélyezéséről és legalizálásáról. Ezt az álláspontot sok progresszív 
szervezet is támogatja, akik úgy ítélik meg, hogy a szexuális szolgáltatá-
sokat fizetett munkaként szükséges elismerni – és ezért kell szabályozni 
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a prostitúció gyakorlatát mint szerződéses jogi kapcsolatot, valamint 
azoknak a személyeknek a szociális jogait kell szabályozni, akik ezt a 
„szakmát” űzik. A konzervatív szervezetek és a pártok főleg arra he-
lyezik a hangsúlyt, hogy a prostitúciót el kell tüntetni az utcákról. Az 
egyik párt, amikor hatalmon volt a régió kormányában, elsőként tett 
javaslatot arra, hogy törvényben szabályozzák a piros lámpás házak 
és egyéb hasonló intézmények működését. Egy szocialista igazságügyi 
tanácsadónő kidolgozott egy törvénytervezetet, amelyben javasolja a 
prostitúció gyakorlatának elfogadását, és szövetkezeti formában java-
solja működtetni ezeket az intézményeket. A gyakorlatban azonban a 
női prostituáltaknak sok szervezete van, tagságuk etnikai és nemzeti 
összetétele rendkívül vegyes, és ezért a külföldi származású szemé-
lyekre vonatkozó törvényi rendelkezések erősen megbontják soraikat. 
Egyértelmű, hogy a különböző politikai kezdeményezésekre válaszul 
előbb vagy utóbb a feminista mozgalom is kénytelen lesz állást foglalni. 

A probléma összetett és a társadalom egészét érinti. Leginkább a 
társadalom önmagáról alkotott képét és elvárásait. 

A feminista mozgalomnak meg kell próbálnia újra egységes állásfog-
lalásra jutnia, és újra képesnek kell lennie arra, hogy befolyásoljon egy 
esetleges törvényi reformot, és így aktív hatással legyen a társadalom 
fejlődésére. Ezért sürgősen meg kell vitatni, fel kell tárni a feminizmus 
elvárásait és eddigi eredményeit, vitára kell bocsátani a nőmozgalom 
felszabadító jövőképét az új évszázad adta történelmi feltételek között. 
Ki kell dolgozni egy közös feminista álláspontot, amely lehetővé teszi, 
hogy a prostitúció társadalmi problémáját kezeljük, a kizsákmányolás 
és a patriarchátus elleni konkrét küzdelem egyéb javaslataival együtt. A 
feminista mozgalomnak tehát újra magához kell ragadnia a kezdemé-
nyezést, hogy álláspontja meghatározó legyen a társadalmi vitákban. 
Félő, hogy e nélkül a változások irányát a háttérben meghúzódó erős 
gazdasági érdekek fogják meghatározni, melyek pedig közvetlen kap-
csolatban állnak a szervezett alvilággal. Itt az idő tehát, hogy a nőkre 
jellemző gyakorlati érzékkel elkezdjünk dolgozni a témán.

A globalizáció és a szexipar 
A neoliberális globalizációról szóló elemzések többsége nem foglal-

kozik azzal, hogy a szexipar milyen helyet foglal el a világgazdaság-
ban, és főleg azzal nem, hogy milyen hatással van a nők életére, a nők 
felszabadulási terveire és elképzeléseire. 

Pedig a szexipar, a szexszel való kereskedelem teljes mértékben 
globalizált és iparosodott. A prostitúció már kiterjedt az egész világra. 
A mi társadalmainkban a pornográfia nagyon széles körben terjed, és 
túl gyakran jelenik meg a különböző kommunikációs csatornákon és 
eszközökön. Az iparágból kinyert haszon óriási. Több tíz millió ember-
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nek – főleg a nőknek és a kiskorúaknak – a szexualitása elidegenített 
és alávetett. 

A kliensek száma is nagyon gyorsan nő. A történelemben soha 
nem vált még a szexualitás ilyen mértékben áruvá, „kereskedelmi 
üzletté”. Ez alapvető változásokat okoz a társadalom szövetében és 
gondolkodásmódjában. A spanyol helyzetre jellemző, hogy több száz-
ezer, többségükben külföldi nő található prostituált helyzetben, és a 
becslések szerint 15 millió „kliens” van. Ezek a számok megmutatják, 
milyen alapvető változásokon ment keresztül Spanyolország az utóbbi 
években a világszinten jelentkező jelenség, a prostitúció globalizált 
gyakorlata miatt. 

Földünkön régiók sora szegényedett el. Az elszegényesedési folyamat 
teremtette meg azokat a feltételeket, amelyek elősegítették az ember-
kereskedelmet és a prostitúció mindenféle formájának és fajtájának 
gyors terjedését. A legérintettebb régiók Kelet-Európa és Dél országai. 
Ezekben a régiókban a neoliberalizmus vezérelte kapitalista gazdaság 
olyan társadalmi szétesést és leépülést hozott magával – érintve a 
vidék gazdaságát és társadalmi berendezkedését –, hogy felgyorsult 
a lakosság elvándorlása a városokba. Ez egyszersmind az informális, 
a szürke-fekete gazdaság és a szexipar elterjedéséhez vezetett. Nem 
szabad azt hinnünk, hogy a piacgazdaság kiterjesztésével, az IMF elő-
írásainak (Strukturális Alkalmazkodási Program - SAP) alkalmazásával, 
az államadósság növekedésével, a pénzügyi szektor eluralkodásával 
ezeknek a gazdaságpolitikai lépéseknek az áldozatai a rendszeren kí-
vülre kerülhetnek. Erről szó sincs. Épp fordítva: a globalizáció nagyon 
hasznosan tudja felhasználni az „áldozattermelést”, hiszen ezek a 
kifosztott emberek az egyik legfontosabb forrásai a globalizált világgaz-
daság jövedelmeinek. A „legpatinásabb” pénzintézetek vesznek részt a 
bűnözői tevékenységek, az alvilág jövedelmeinek tisztára mosásában, 
így a prostitúciós céllal folytatott nő- és gyerekkereskedelemből szárma-
zó jövedelmek kezelésében. De természetesen a prostitúció közvetlen 
bevételeinek tisztára mosásában is részt vesznek. A nőkereskedelemből 
származó jövedelem tette például lehetővé, hogy az orosz maffia meg-
szerezze magának országa teljes kereskedelmi hajóparkját.

Bizonyos esetekben a szexipar helyi szolgáltatásból alakult ki köz-
vetlenül – Thaiföld, Korea, Fülöp-szigetek… –, amit a hosszú gyarmati 
háborúk következményeként jelen lévő megszálló csapatok részére 
hoztak létre. A turizmus fejlődésével ezeknek az országoknak a kormá-
nyai, az IMF és a Világbank támogatása mellett, olyan gazdaságpolitikát 
alkalmaztak, amelyben a prostitúcióból származó jövedelmek aránya 
a GDP-n belül folyamatosan nőtt.

A szexipar elöntette az új kommunikációs eszközöket is. Mivel a por-
nográfiát úgy állítják be, mint a szólásszabadság egyszerű alkalmazását, 
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a pornográfia szabadon terjeszti a szexuális alávetettség ideológiáját, 
és úgy tesz, mintha össze lehetne keverni a szexuális felszabadulással. 
Ebben a környezetben a nő úgy jelenik meg, mint a vonzalom, a vágy 
és egyben a rendszerszerű erőszak tárgya. Ez erősen hozzájárul a 
szexipar elterjedéséhez, vonzásának erejéhez és hétköznapivá tételé-
hez. Ugyanakkor fokozza a nők elnyomását és újból korlátozza a nők 
felszabadulását.

Régi probléma, új valóság
A liberalizmus globalizált prostitúciója hozzáadódott a hagyomá-

nyos patriarchális társadalommal együtt járó, a prostitúciót elfogadó 
intézményekhez, és így a történelem során eddig még sosem látott mér-
tékűvé tette a prostitúció jelenségét. E mellett óriási energiával mindent 
megtesz a társadalmi ellenállás legyőzésére és a társadalom által jól 
érzékelt elnyomó-elnyomott kapcsolatok elfogadtatására. A prostitúció 
ontológiailag, magában a létében erőszak, kialakulásától és lényegétől 
kezdve erőszakos kapcsolat. A hatalomgyakorlás módjai, a test feletti 
uralkodás különböző módszerei és formái általánosan elfogadottakká 
és egyszersmind szabályozottakká, sémaszerűvé, mechanikussá váltak. 
Ezért nehezen érthető és átlátható, hogy a posztmodern társadalmunk-
ban olyannyira jelen levő és elfogadott pornográfia a prostitúció ipará-
val közvetlen kapcsolatban van. A pornográfia a reklám szerepét tölti 
be, a fantázia végeláthatatlan felkínálását, és megadja az ideológiáját 
is. Az emberi szexualitás pornográf megjelenítése ellentétes a huma-
nizmussal. A pornográfiában elválaszthatatlan az emberi szexualitás 
a hatalmi kapcsolatoktól, a hatalom működésétől, módszereitől. Mint 
ahogyan az átszexualizált hétköznapok, az élet minden területére betörő 
pornográfia minden egyént kiszolgáltatottá tesz. 

Helyi szinten, azokban a városokban és városrészekben, ahol élünk, 
jól láthatók a változások. Egy olyan kikötővárosban, mint Barcelona, 
a régi „kínai” negyed mindig is ismert volt szexuális kereskedelmi 
tevékenységéről. Ha lehet ezt mondani, akkor ennek a negyednek az 
utcai prostitúciója hagyományosan része volt az itt lakók társadalmi 
életének. Mára viszont Barcelona a globalizált világ egyik fontos turis-
ta – és szexuális – célpontjává vált, ennek minden következményével: 
elvadult ingatlanspekuláció, erőszak… és ezzel párhuzamosan a fiatal 
nők – sokszor kiskorúak – prostitúciós „kínálatának” gyors növekedése, 
akik általában külföldiek és az őket kitartó maffia keze között vergőd-
nek. Az emberi életnek erre az új és lehangoló látványára a hatóságok 
esetlegesen reagálnak. Az áldozatok többsége illegálisan, „dokumen-
tumok nélkül” ott tartózkodó, prostitúciós kiszolgáltatottságban lévő 
nő. Az állami beavatkozás általában eredménytelen. 

A médiában akkor került előtérbe ez a helyzet, amikor Barcelonában, 
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a régi történelmi városközpont fő utcájában, a Ramblas-án „társadalmi 
felhívást” tettek közzé a nyílt utcai prostitúció ellen. Egyértelmű volt, 
mennyire különbözőképp kezeli a média a prostituált nőket – akiket 
minden gátlás nélkül, az arcuk eltakarása nélkül mutattak meg –, 
míg a „kliensek” láthatatlanok maradtak, mintha bizony „kereslet” 
nélkül egyáltalán létezhetne ez a lehangoló valóság. Az illegálisan ott 
tartózkodó nők letartóztatása és kitoloncolása csak tovább nehezíti a 
jövedelem nélküli, kiszolgáltatott nőknek a helyzetét, hiszen „segítsé-
gért” épp kitartójuk kizsákmányoló hálózatához kénytelenek fordulni. 
A kitoloncolást egyébként csak nagyon ritkán hajtják végre, hiszen a 
hazautaztatás költségeire nincs meg a fedezet.

Hova tűntek a nagyon fiatal romániai lányok Barcelona Eixample 
negyedéből? Hova tűntek a nigériai nők a Ramblas-ról? 

Egy biztos, a szexért pénzzel fizető „kliensek” továbbra is léteznek… 
és megtalálják a nőket.

A pénzzel megvásárolható szexualitás a férfiöröm és a férfiuralom 
kettős kritériumának felel meg. Az egyik szerint pénzen bármi meg-
vásárolható – és ez a logika a neoliberalizmus globális terjedésével 
különösen felerősödött az élet minden területén –, a másik az, hogy a 
szexualitás tárgyiasulva jelenik meg.  Vagyis az ember emberségének 
alapvető tagadásaként a személy tárgyiasul és alávetetté, kiszolgálta-
tottá válik. A pénz – a csereeszközök legáltalánosabb formája – uralma 
alá veti az egész embert. Ez a nők számára a testüktől való teljes elide-
genedést és saját személyiségük elhagyását jelenti. Másként kifejezve: 
a piacosítás, az árusítás elkerülhetetlenül a személyiség elvesztéséhez 
vezet. Az új, globalizált szexuális világrend zsarnoki eluralkodása 
elnyomja a magánszférát, az intimitást és egyre inkább összemossa 
a nyilvános szférával. Már csak a testek vagy a testképek találkozása 
történik meg. Az ember belső lénye és az érzelmek intim találkozása 
megszűnt. Ez a szétválasztás azért szükséges, hogy elidegeníthessék a 
kiszolgáltatottak (nők, kislányok, kisfiúk) testét… és kitehessék áruként 
egy keresleti piacra. Ebben a rendszerben a keresletet a férfiak hozzák 
létre, a nők pedig fogyasztási termékké, árucikké válnak. A prostitúció 
feltételezi a piac meglétét a kitartók és a maffia érdekén túl, vagy a 
sok elszegényedett és más megélhetést nem találó nő helyzetén túl. A 
prostitúció és a szexuális célú különféle cserék és kereskedelem meg-
létének „örökös valósága” nem azon múlik, hogy a nők kénytelenek 
vagy sem prostituálódni. A nők azért válnak prostituáltakká, mert a 
férfiak készek fizetni azért, hogy feltétel nélküli szexuális kapcsolatba 
kerülhessenek a nőkkel. Egyébként ugyanígy készek fizetni kisfiúknak 
és más férfiaknak is a feltétel nélküli szexuális kapcsolatért.

Ebben az értelemben az állítólag „szabad” prostitúció párban jár 
a liberalizmussal, de nem a szabadsággal! A kiegyensúlyozatlan 
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erőviszonyokra és a rendszerszerű elnyomásra-uralkodásra alapított 
kapcsolatokban a szerződéses „szabad” jogviszony a valóságban az 
egyén függőségét és alávetettségét jelenti. A szexualitás áruvá válása 
semmiképp sem a szabadság győzelmét, hanem a piac és a szexipar 
győzelmét jelenti. Még akkor is, és annak ellenére is, ha ez a piacosodás 
azt állítja magáról, hogy a „szabadság” és a „szexuális felszabadulás” 
jegyében szerződnek. Mint minden más piacnak, a prostitúciós üzletnek 
is egy célja van: a nyereség. A nyereség érdekében a szexuális kereske-
delemnek szükségszerűen növekednie kell, a kereskedelemnek új és új 
szükségleteket kell kitalálnia, a kereslet-kínálatnak bővülnie kell. Azért 
kell normálisnak elfogadtatni a prostitúciót, hogy teljesen megszokottá 
és hétköznapivá váljon. Ezért kell legalizálni és reklámozni is. És ezért 
kell a nőfuttatást is elfogadott, legalizált vállalkozásnak feltüntetni. Az 
a jog, hogy mindenki a saját testének az ura, félrevezetően úgy jelenik 
meg, hogy „joga van prostituálódni”. Ez a liberális álláspont az utóbbi 
évtizedekben elhitette a pornográfia- és a prostitúcióellenességről, hogy 
az „puritanizmus” és a „nők szabadságának erőszakos korlátozása”. 

Ezzel a feminista nőmozgalom eddig elért eredményeit alapjaiban 
támadta meg. 

Társadalmi átalakulás
A globalizáció alapvetően megváltoztatta a prostitúció helyzetét, 

gyakorlatát és szociológiáját, olyannyira, hogy ez kihatott a feminis-
ták látásmódjára és elemzéseire is. Németországban, Hollandiában 
és Svájcban teljesen elfogadott iparrá vált, de mindennek tetejében él 
a nemzeti preferencia, vagyis a saját nemzethez tartozó és a hivatalos 
engedélyekkel bevándorolt nők helyzete védettebb. Ezt hangsúlyosan 
reklámozzák és hirdetik a prostitúciós piacon. Egy állampolgársággal 
rendelkező nőnek vagy egy külföldi származású, de rendezett jogi 
helyzetű nőnek „joga” van prostituálódni, míg másoknak nem. Az 
„önkéntes” vagy kényszerített prostitúcióról szóló közvita hasonló lo-
gikára épül. Felszólalnak az illegális prostitúció ellen, amit – igazi piaci 
kritérium – a dömpingárak miatt elleneznek. Ugyanakkor természete-
sen sajnálkoznak az újonnan érkezők szexuális rabszolgasorsa ellen, a 
„kényszerített prostitúció” ellen. A prostitúció „szexuális munkaként” 
való értelmezése és teljes elválasztása a különböző kereskedelmi tevé-
kenységektől (emberkereskedelem, pornográf üzletek, filmek, reklámok 
stb.) ugyanarra a logikára épül, mint az „önkéntes” és kényszerített 
prostitúcióról folyó örök félrebeszélés. 

A neoliberalizmus győzelme az 1980-as években magával hozta 
azt, hogy a legkülönbözőbb emberi és társadalmi kapcsolatok is a 
pénz hatalma alá kerültek, az általános „elpénzügyesedés” jegyében. 
Amikor a négerek rabszolgaságának sikerült véget vetni, annak töb-
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bek között az volt az oka, hogy azok a társadalmi viszonyok, amelyek 
a rabszolgaság lényegéből fakadtak, szembekerültek a kapitalizmus 
terjeszkedésének követelményeivel – elsősorban a munkaerő szabad-
ságának követelményével. 

A szexiparban nem ez a helyzet, itt az emberi-társadalmi kapcso-
latokban a gazdasági és kereskedelmi jelleg győzedelmeskedett. A 
második világháború után, a humanista elvárás nevében – alapvetően 
az emberi méltóság nevében – ítélték el a prostitúciót (1949. december 
2-ai ENSZ New York-i Egyezmény). Ezeket a humanista szemponto-
kat azonban félresöpörték a korlátlan piacosítás egyszerre extenzív és 
intenzív formái, és mára szinte eltűntek a nemzetközi életből. A neo-
liberális kapitalizmus kiteljesedésével egyidejűleg terjed el a szexipar 
is, ahol a szexualitás közvetlenül az uralkodáshoz és az elnyomáshoz 
kapcsolódik. Ez a tőkefelhalmozási lehetőség közvetlenül támaszkodik 
a deregulációra (a szabályozások megszüntetésére) és erősíti azt a vi-
szonyrendszert, amely elnyomja a nőket és aláveti őket a férfiuralomnak 
(„férfiörömnek”). Amikor a nőt áruvá teszik, amely eladható, megvá-
sárolható, bérelhető, kisajátítható és elcserélhető, akkor a prostitúció 
minden nőt – a nőt magát – alacsonyítja le. A patriarchátus legkegyet-
lenebb vonása keveredik és felerősödik a globalizált kapitalizmussal 
együtt járó változásokkal. 

Ennek a ma létező rendnek a feminista kritikája elkerülhetetlenül 
együtt jár a szexipar radikális tiltásával, az ehhez szükséges érvek 
végiggondolásával és kidolgozásával. 

Ki kell emelni, hogy a szexiparnak az egész világon való elterjedése 
együtt jár az erőszak és a szenvedés elterjedésével, amely több millió 
nőt, gyereklányt és elnőiesített fiúgyereket érint közvetlenül.

A prostitúció legalizálási kísérletei mindig kudarcot vallottak, mivel 
nemcsak hogy nem védte meg a nőket, de növelte a prostituáltak szá-
mát, és jelentősen eldurvította kizsákmányolásuk körülményeit. Sőt, 
ezzel párhuzamosan növelte meg a szervezett bűnözés társadalmi jelen-
létét. Ennek a társadalmi tapasztalatnak mindenkit el kell gondolkod-
tatnia. „Egy embert úgy kezelni, mint árut, akár saját beleegyezésével 
is, maga a bűntény” mondta Margaretha Wimberg, a svéd egyenlőségi 
miniszter asszony. Nem lehet harcolni azok ellen, akik a prostituált 
egyének kizsákmányolásából üzletelnek, anélkül, hogy figyelembe 
vennénk az erre épülő kereskedelmi hálózatot a maga teljességében: 
vagyis a keresletet. 

A prostitúció az elembertelenítésen keresztül működik. Az erőszak 
és a megvehető szexualitás párban járnak. A prostituált egyének, le-
gyenek azok nők, lánygyerekek vagy férfiak, a prostitúció és a kitartók 
rendszerének áldozatai. Sürgető, hogy megszabaduljunk a liberális 
ideológia nyomása alól, újra felépítsük és egyesítsük a feminista moz-
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galom elvárásait, illetve követeléseit ebben a nagyon fontos kérdésben. 
Nem a feminizmus – ilyen-olyan érzékenységével – csinál áldozatot a 
prostituált emberekből, hanem a kitartók rendszere. Amikor a pros-
tituáltakról mint áldozatokról beszélünk, az nem jelenti azt, hogy 
társadalmi gettóba zárjuk be őket, hanem a szenvedést, az elnyomást 
és annak okait helyezzük előtérbe. Az egységes feminista állásfoglalás 
első lépésének az aktív szolidaritásnak kell lennie a prostituáltakkal. A 
prostitúció rendszerével szembeni feminista zavar és határozatlanság a 
futtatók és kitartók kezére játszik, akik mindent megtesznek azért, hogy 
távol tartsák a feministák tiltakozását, és lendületét ezért így is fékezzék. 

A neoliberális gazdaságpolitika a prostitúciónak, a nő- és gyerekke-
reskedelem egész világon való gyors terjedésének egyik meghatározó 
oka, mely együtt jár az államok meggyengítésével, a szabályozás le-
bontásával és a szabad kereskedelem kiterjesztésével. 

A feminista állásfoglalás a prostitúció betiltása érdekében része an-
nak a szélesebb körű ellenállási folyamatnak, amely fellép a szexualitás 
piacosítási folyamatával szemben is. Az általános és teljes piacosítás 
csak a másik neve a neoliberalizmusnak, amely a privatizáció kiterjesz-
tését, a kapitalizmus globális elterjedését jelenti, és ezzel együtt jár a 
nemzetközi kerítők és a futtatók hatalmának megerősödése, valamint 
az egész emberi civilizáció katasztrofális leépülése. A neoliberalizmus 
elleni harcnak része és egyik alapvető eleme a feministák fellépése a 
prostitúció betiltásáért

Feminista állásfoglalás a prostitúció megszüntetéséért 
(abolicionizmus) 

A férfiak évezredeken keresztül használták a nők testét a saját elkép-
zeléseik és örömük érdekében, uralkodtak felettük, ellenőrzésük alatt 
tartották, társadalmi kapcsolataik erősítéséért elcserélték, árusították 
illetve megvették a férfiörömök céljára. Nem szabad megfordítani a va-
lóságot: „a prostitúció nem a legrégibb női szakma, hanem a legrégibb 
férfi előjog, ami létezik.”2  

A prostitúció eltörléséért küzdő mozgalom álláspontja szerint a 
prostitúció nem társadalmi szükséglet (a patriarchális társadalommal 
kapcsolatos véleménye is összhangban van ezzel). A prostitúció egy-
általán nem az alapvető emberi természetből fakadó jelenség. Épp for-
dítva: adott történelmi időkhöz köthető, társadalmilag és kulturálisan 
kialakult jelenség, melyet meg lehet szüntetni természetes módon, és 
más szokásokat lehet helyette elfogadtatni. Az emberiség története nem 
ért a végéhez. Nincs valós ok arra, hogy fennmaradjon egy évezredes 
elnyomási és kedvezményezetti rendszer, amely fenntart egy nőkből és 
elnőiesített férfiakból álló csoportot, akiknek a férfiak szexuális örömét 
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és uralmát kell szolgálniuk. A szexualitásnak az a modellje, amely ta-
gadja a nő szexuális vágyát, beépült a közös tudatalattiba, s tudomásul 
veszi a kettőjük közötti hatalmi kapcsolatot, amelyben a férfi képviseli 
az uralkodó, a domináns, míg a nő az alávetett, kiszolgáló partnert. 

A prostitúció eltörléséből tehát a teljességre törekvő, kulturális és 
érzelmi nevelés következik, amikor a patriarchális értékek helyett a köl-
csönös elfogadás, tiszteletben tartás és egyenlőség jelentik a fő értékeket. 

A szexuális nevelésre tett – bár eddig elég korlátozott számú – kísér-
letek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az érintett fiataloknak felnőtt 
életük elkezdésekor kevésbé volt szükségük prostitúciós tapasztalatra. 
Nincs tehát szükségszerűség ebben a kérdésben. Meg lehet változtatni 
a mentalitást. De természetes, hogy az ilyen oktatási erőfeszítéseknek 
egyensúlyban kell állniuk a törvényekkel és a szociális politikával.

Kell-e törvényt hozni a nőellenes erőszakról? Szükséges-e ez a 
speciális törvénykezés? Egy progresszív törvénykezésnek a szexuális 
aktus megvásárlását visszaélésként, nőellenes erőszakként kell meg-
határoznia, ezért büntetnie kell, a prostitúciós kizsákmányolást pedig 
bűntényként kell kezelnie. 

A spanyol törvények, meglepő parlamentáris csendben, visszahozták 
a futtatók kategóriáját, de ezt eddig csak nagyon ritkán alkalmazták. 
Természetes, hogy a prostituált vásárlóját, a „klienst” nagyon nehéz 
elítélni, főleg „egy olyan korban, amikor a jogállam eltolódik a rendőr-
állam irányába”, ahol a rendfenntartó struktúra és a hatalmi struktúra 
összefonódik a „kliensekkel”, azaz a prostitúció használóival, vásár-
lóival. Ennek ellenére a svéd gyakorlat, ahol a „klienst” büntetik, azt 
bizonyítja, hogy lehet olyan politikát alkalmazni, ami a megelőzésre 
és a társadalmi tudatosságra helyezi a hangsúlyt.

Napjainkra a spanyol állam sok szexuálisan kizsákmányolt külföldi 
nő számára célországgá változott. Az államnak kötelessége lenne, hogy 
szociálisan kárpótolja és helyreállítsa az okozott károkat, hogy ezek a 
prostituáltak ne kényszerüljenek bele a jelenlegi helyzetükbe, amelyből 
nagyon nehezen lehet kitörniük, hanem biztosítani kell számukra a 
legális tartózkodási és munkavégzési engedélyt.  

Ha mindez nem történik meg, annak az az üzenete, hogy a mi társa-
dalmi mintánk elfogadja több százezer nő szexuális áruként való keze-
lését, hogy számuk nő, miközben körük folyamatosan megújul, mint 
minden más árucikké a piaci igények és a „fogyasztók” ízlése szerint.

Meg kell mondani, hogy a prostitúció ilyenfajta kezeléséhez az 
szükséges, hogy az állam alkalmazottai és intézményei – az ügyé-
szektől kezdve a rendőrségig –, akiknek az a dolga, hogy a kitartók 
és az emberkereskedők ellenében védelmezzék a nők emberi jogait, 
nagyon komolyan átértékeljék eddigi álláspontjukat és viselkedésüket. 
A jelenlegi helyzet az, hogy a forgalmas utcákról elzavarják a prosti-
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tuáltakat, és csak arra vigyáznak, hogy a nyilvánosházak ne zavarják 
a szomszédokat. Ez a gyakorlat nagyon képmutató, itt az ideje hogy 
vége szakadjon. A problémát, az egész társadalom problémájaként, 
szociálisan kell kezelni. A nők áldozatai a jelenleg viruló szexiparnak 
és pornóiparnak, és segíteni kell, hogy ki tudjanak törni onnét, új életet 
kezdhessenek, és megint képesek legyenek élni emberi jogaikkal, immár 
nem a prostitúciós rendszer rabszolgájaként.

Azok számára, akik ki akarnak törni ebből a közegből, valószínűleg 
különleges támogatási programokat kell létrehozni, hogy képesek le-
gyenek meghozni döntésüket. Lakhatást, helyettesítő jövedelmet, kép-
zési programokat, szociális beilleszkedési és foglalkoztatási lehetősége-
ket kell biztosítani számukra a kérdésre specializált szakemberekkel, 
orvosokkal, pszichológusokkal és szociális munkásokkal. Figyelembe 
véve, hogy a szexipar teljesen globalizálódott, szükségessé válik, hogy 
az ezzel szembeszálló törvényt nemzetközi szinten harmonizálják: első 
lépésként tehát az Európai Unió keretei között kell ezeket a tagállami 
törvényeket összhangba hozni.

Vissza kell nyúlni tehát a második világháború utáni humanista 
törvénykezés emberkereskedelem- és prostitúcióellenes szelleméhez, 
az ENSZ New Yorki Egyezményének szellemiségéhez, amelyet újjá 
kell éleszteni.

Ez együtt jár azzal a szintén hosszú és szívós küzdelemmel, amelyet 
a társadalom feminizálása érdekében kell kifejteni. A valós emberi érté-
keket hordozó és képviselő feminizmus, a nőmozgalom meghatározó 
ebben a küzdelemben. A prostitúció semmilyen formája sem elfogad-
ható, sem a törvényileg elfogadott és ellenőrzött, sem az önkéntes és az 
úgynevezett „méltóságot elismerő”. A szexualitás és az ebből származó 
öröm elismerése ugyanakkor nagyon is szükséges, mint ahogy szüksé-
ges az a nevelés is, amely az örömből táplálkozó szexualitás elfogadását 
erősíti. A nőmozgalmaknak ez igen fontos feladata. Az új emberi és 
társadalmi kapcsolatok kialakításához szükség lesz a legkülönfélébb 
nőmozgalmi tapasztalatok és elképzelések egybeépítéséhez. 

A társadalom feminizálása nem alakulhat ki, ha érvényben marad 
a ma divatos „nők empowermentje” álláspont, azaz a nők társadalmi, 
gazdasági és politikai felhatalmazása, hatalmi pozícióba helyezésének 
elve. 

A feminista mozgalom lényege a patriarchális társadalom és az ezzel 
együtt járó férfi uralkodási és kedvezményezetti rendszer lebontása, 
nem pedig egy ezzel párhuzamos ellenhatalmi rendszer felépítése, „nők 
empowermentje”, amely szintén hatalmi pozíciók kiépítésére törekszik.

A hatalom, ezt nagyon jól tudjuk, alapvetően az egyenlőtlenségekből 
származik és táplálkozik, így mindig az erőszak bölcsője. 

A „nők empowermentje” hatalomba helyezésének, felhatalmazá-
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sának délibábos képe a posztmodern társadalom szüleménye. A „nők 
empowermentje” a neoliberális hegemónia korszaka uralkodási vá-
gyának torzszülötte, amikor sikeresen kivetíti és elfogadtatja a piramis 
alakú társadalom képét még az ellenzék soraiban is. 

Pedig épp fordítva van. A szolidaritás, a nagylelkűség, a kölcsönös 
segítségnyújtás és együttműködés értékeit kell propagálni, vagyis 
azokat az értékeket, amelyek lehetővé tették, hogy az emberiség fenn-
maradjon és túléljen, és amelyeket a nők képviseltek a különböző tör-
ténelmi korszakokban, illetve a különböző társadalmi berendezkedési 
rendszereken át. 

Az individualizmus, az egyéni szabadság és a versenyszellem el-
lentétes a feminizmussal és az általa hordozott értékekkel. Mindezek 
a neoliberalizmus által kedvelt értékek, ahol a „nők empowermentje” 
fordított tükörképként jelenik meg. 

 A feminizmus szoros kapcsolatban van a globalizációellenes tár-
sadalmi ellenállási mozgalmakkal, melyek követelik a közszolgáltatá-
sokhoz való egyenlő hozzáférést, az okos és közösségi gazdálkodást 
a társadalom vagyonával és Földünk erőforrásaival, követelik a tudás 
terjesztését, az egészségügyi gondozást és a nem pénzben mérhető, 
egyenlő és szabad emberek között zajló cserekereskedelem elterjedését. 

A neoliberális globalizációt ellenző társadalmi mozgalmak maguk-
ban hordozzák egy új civilizáció megérkezésének ígéretét. Ezt kell segí-
tenünk megszületni, azokkal az értékekkel, amelyeket a nők hordoztak 
névtelenül és láthatatlanul az évszázadok szenvedései közepette. Új 
világot kell teremtenünk, a „pénz-király” uralkodásának trágár és 
lealjasító mindenhatósága ellenében, erősítenünk kell a feminizmus, 
a nőmozgalom öntudatosságát, hogy egyértelművé váljék mindenki 
számára: a nők teste, a gyereklányok és fiúk teste nem eladó! 

Az emberi test nem áru! 
A kérdés történelmi távlata és súlya a következő: 
A prostitúció rendszere, mely mára globálisan kiépült és elfogadottá 

vált, lenullázza a feminizmus által elért eredmények egy részét. Az 
erőszak ellen, a mindenható piacosítás ellen, a gyerekek kizsákmányo-
lása ellen, a rabszolgaság ellen és az emberek egyenlőségéért vívott 
harcainkat nullázza le.

A prostitúció kivételezett terület, ahol minden megengedett és báto-
rított, ami pedig másutt már tiltott. A sok-sok magyarázat és önigazolás 
alá eltemetve ott találjuk a demokrácia értékeinek, az egyenlőség és az 
igazságosság alapelveinek, a törvényeknek az állandósult tagadását.

Fordította: Morva Judit
1  Sylviane Dahan spanyol marxista feminista.
2  C. Legardinier, S. Bouamama feminista kutatók.
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Lengyelország: éljen az embrió – 
haljon meg a nő!
Nina Sankari1 

2011. május elsején boldoggá avatták II. János Pál 
pápát.

Sok külföldi látogató, köztük több állam- és kormányfő vett részt az 
eseményen. Ez is azt bizonyítja, hogy a trón és az oltár szövetsége újra 
töretlen. Mostanra elült az ünnepség zaja a Szent Péter téren, ideje hát 
hideg fejjel megvizsgálni a frissen boldoggá avatott életművét. Milyen 
értékelést adhatunk róla női szemmel, feminista szempontok alapján? 
Ebből a szemszögből a lengyel pápa alakja és hatása a lengyel nőkre, 
rajtuk keresztül az európai nőkre és az egész világ asszonyaira, jogaira 
és életére nem lelkesítő.

II. János Pál szerepe a kommunistának mondott blokk összeom-
lásában vitathatatlan. Nem szabad alábecsülni jelentőségét a lengyel 
világi állam legyengítésében, a klerikális értékek és hatalom fokozatos 
visszahozásában sem. E változásokért a lengyel nők drága árat fizettek 
azzal, hogy elvették tőlük a szexuális szabadság és a termékenységük 
feletti önrendelkezés jogát. 

1956-ban engedélyezték, 1993-ban betiltották az 
abortuszt

1956-tól, az abortusz engedélyezésétől kezdve a lengyel nők 37 éven 
keresztül szabadon rendelkeztek a testük felett. 1993-ban a katolikus 
egyház nyomására betiltották az abortuszt – s közben nem vették 
figyelembe az óriási tiltakozó állampolgári megmozdulást: 1,5 millió 
aláírást gyűjtöttek össze, és népszavazás kiírását kérték a kérdésben.  

Az abortusz betiltása óta az orvosok gyakran még a legálisan enge-
délyezett esetekben is megtagadják az orvosi beavatkozást, lelkiismereti 
okokra hivatkozva. A törvény következtében kialakult közhangulatnak 
súlyos következményei vannak a lengyel nők életére és egészségére néz-
ve: Alicja Tysiąc a vakságot kockáztatta, Agata Lamczak belehalt abba, 
hogy nem kapott orvosi kezelést, mivel annak káros hatása lett volna 
a születendő gyermek egészségére. Sok gyermek született meg súlyos 
fogyatékossággal, az ő szenvedéseik is e törvény következményei. 
Barbara Wojnarowskától megtagadták a születés előtti vizsgálatokat, 
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miközben az asszonynak már volt egy fogyatékos gyermeke. A tör-
vénynek egy másik ismert áldozata egy 15 éves gyereklány, akinek az 
esete nem illeszkedett be a törvény keretei közé. A kamaszlány édes-
anyja és a lány is háromszor intézett írásos kérelmet kórházaknak, de 
mindháromszor elutasították őket. A kamaszlányt elválasztották az 
édesanyjától, és sürgősséggel egy nevelőintézetbe zárták. Feminista 
tiltakozásra végül kiengedték, és az engedélyezett dátum utolsó napján 
végezték el az abortuszát.

Nem ritka, hogy a papok megtagadják a gyóntatást a fogamzásgát-
lással élő nőktől. II. János Pál konzervatizmusa – és főleg az abortusz- és 
a fogamzásellenes keresztes háborúja – visszavetette a lengyel nők jogi 
szabadságát és egész életét. Ugyanakkor a lengyel példa rossz hatással 
van a világ összes asszonyának életére is, és közvetlenül veszélyezteti 
az Európában már elfogadottá vált női szabadságjogokat. Egy évszá-
zad feminista eredményei kérdőjeleződtek meg. Az összes európai nő 
életformája veszélyeztetetté vált megint. 

A lengyel abortusztörvény nagyon erősen korlátozó 
törvény

A megfogant élet védelmét biztosító törvény, mely 1993 óta van ér-
vényben Lengyelországban, az egyik korlátozóbb Európában. Kizárólag 
három esetben engedélyezi az abortuszt : bűntény következtében fogant 
terhesség esetén, életveszélyben levő anya vagy gyermek esetében, 
illetve súlyos fogyatékkal születendő gyermek esetén. A gyógyszeres 
abortuszt is betiltották. 2009-ben 538 jogilag engedélyezett abortuszt 
hajtottak végre Lengyelországban, ebből 510-et a magzatban kimutatott 
fogyatékosság miatt engedélyeztek. 

De még ez a szigorú törvény sem elégíti ki az egyházi férfiak elvá-
rásait, így a világ legnagyobb meglepetésére 2011. június 28-án újabb, 
az élet védelmét biztosító törvénytervezetet nyújtott be egy „pro-life” 
szervezet a lengyel parlamentnek. Kazimierz Górny püspök, a családi 
ügyekért felelős püspöki tanács elnöke, így szólt a parlamenti képvise-
lőkhöz: „Újra egy kéréssel és egy felszólítással fordulok képviselőink-
hez és szenátorainkhoz, minden születendő – egészséges vagy beteg 
– gyermek érdekében: kivétel nélkül védjék meg mindannyiuk életét, ne 
veszélyeztesse azt egy olyan törvény, mely engedélyezi a gyilkosságot”. 

Az egyház és különféle szervezetei aláírásgyűjtésbe kezdtek, így még 
450 000 aláírás is megtámogatta az új, még nőellenesebb törvényterve-
zetet, amelyet a szociáldemokrata Demokratikus Baloldali Szövetség 
pártja elutasított, de a konzervatív Jog és Igazság pártja, illetve a par-
lamenti többséget adó Polgári Platform képviselőinek fele elfogadott.  

Miközben az egyházi értékrend megerősítéséért küzdő férfiak – és 
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persze a nők is – rendkívül álszenten az élet védelmére hivatkoznak, 
közismert, hogy a valóságban a törvény az abortusz illegális formáját 
támogatja, hiszen a Nőszövetség és a Családvédelmi Egyesület becslése 
szerint évente átlagosan 120 000 és 200 000 között van az illegálisan 
abortáló nők száma Lengyelországban. Ennek sajnos súlyos egészség-
ügyi és mentális következményei vannak, főleg a szegény vagy közepes 
jövedelemmel rendelkező nők esetében, akik nem tudják megfizetni 
a magánpraxisok árát vagy a külföldi utazást. Az új törvénytervezet 
pedig az orvosokat fogja egy, a régmúltat idéző dilemma elé állítani: a 
gyermek vagy a nő életét mentsék-e meg? Az áldozatok száma biztosan 
növekedni fog. 

A szexuális felvilágosítás és a fogamzásgátlás 
elérhetetlen

Meg kell jegyezni, hogy a probléma azért is rendkívül súlyos, mert 
Lengyelországban a fogamzásvédelem, a nem kívánt terhesség megelő-
zése is gyerekcipőben jár: az iskolai szexuális felvilágosítás szinte alig 
létezik, gyakran a papok és az apácák oktatják az iskolákban. 

A modern fogamzásgátláshoz tartozó másnapos pirula nem kapható 
Lengyelországban, a régebbi típusú gyógyszerek is csak orvosi ren-
delvényre és teljes áron kaphatók, nincs rajtuk társadalombiztosítási 
támogatás. Sok orvos nem is hajlandó felírni azokat, a már hírhedt 
lelkiismereti okokra hivatkozva. Sőt, már a gyógyszerészek egy része 
is azt követeli, hogy az ő szakmájukban is elfogadott álláspont lehessen 
a lelkiismereti okokra való hivatkozás.

Egy happening típusú tiltakozás
Az újabb szigorítás, az abortusz teljes betiltásának törvénybe fog-

lalása ellen tiltakozó akciók sora robbant ki az egész országban. A 
feminista Március 8. Szövetség július 12-re a Parlament elé szervezett 
happeninget, az Éljen az embrió, haljon meg a nő! címmel. A tünte-
tés résztvevői a humor és a provokáció mellett döntöttek, és ennek 
megfelelő feliratokat készítettek: „Dulce et decorum est pro embryo 
mori”, „Légy férfi, áldozd fel asszonyod életét!”, „Méhünk a püspökök 
kezében van” stb.

Mivel a készülő törvénytervezetet abszurdnak ítélték, a tüntetők 
ennek megfelelő követelésekkel álltak elő: a legegyszerűbb, ha a 
megelőzendő abortuszok érdekében letartóztatnak minden lehetsé-
ges érintettet – a nemi erőszak, a vérfertőzés áldozatait, a fiatalkorú 
lányokat, a beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel terhes nőket 
– és állampolgárságot adnak az embriónak. 

Több más tiltakozó akció is készült. A baloldali demokratikus 
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szövetség a jelenleg érvényben levő törvény liberalizálására nyújtott 
be módosító javaslatot. A szabad döntés jogát követelő szervezetek 
pedig tiltakoztak és aláírásgyűjtésbe kezdtek az antihumánus törvény 
elfogadása ellen.

Végül minden maradt a régiben, vagyis a 38 milliós Lengyelország-
ban továbbra is évente 500-600 hivatalosan engedélyezett abortuszt 
fognak elvégezni, és fennmarad az áldatlan helyzet: a fogamzóképes 
korú nők törvényen kívül élik az életüket.  

Fordította: Morva Judit

1  Nina Sankari a lengyel Európai Feminista Kezdeményezés egy Másfajta Európáért 
hálózatnak az elnöke (http://www.efi.org.pl) és az Európai Titkárság tagja
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