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Séta a Taigetoszon  
- avagy beszámoló a mába vezető útról
Írta: Hajdú János*

* újságíró, volt nagykövet

Kelet-Közép-Európa helyzetét látva és a jövőjén gondolkodva nehéz 
nem Murphy híres-hírhedt törvényére gondolni: ami elromolhat, az 
el is fog romlani… Az áprilisban Magyarországon lezajlott parlamen-
ti választások kimenetele – a neonáci térnyerésig terjedő, óriási ará-
nyú jobbra tolódás –, a lengyel elnök repülőszerencsétlensége, illetve 
annak mélyebb, tehát politikai összefüggései, a görög pénzügyi vál-
ság s annak az Európai Unió által produkált kezelése, különös tekin-
tettel az euróövezetbe törekvő megannyi kis, Görögországra nagyon is 
hasonlító állam, államocska feltételezhető jövőjére, még azokat a nyu-
gat-európai és amerikai elemzőket is riadóztatta, akik amúgy húsz éve 
az egyik dicshimnuszt a másik után szokták mondani és írni a rend-
szerváltásokról és a nyomukban bekövetkezett változásokról. A leg-
főbb tézisük mindig és mindenhol a demokrácia – úgymond - diada-
la a diktatúra fölött!

Vizsgálódásainkat – a rend kedvéért – mindenképpen annak rög-
zítésével kell kezdenünk, hogy a szovjet és a szovjet típusú berendez-
kedés Európában soha sehol sem volt képes a forradalmi diktatúrából 
a hatalommegosztó demokráciába vezető úton végigmenni. Voltak kí-
sérletek – talán Bucharinnal kezdődően és Gorbacsov peresztrojkájá-
val végződően – a nagyon sok kommunista által felismert és megértett 
feladat megoldására, de a kísérletek rendre kudarcba fulladtak. Nem 
pocskondiázás és sértegetés, hanem megkésett felismerés, hogy az 
orosz civilizáció forradalomra igen, de az évszázados hatalomszerke-
zeti struktúrák meghaladására nem volt képes. S minthogy Közép-Ke-
let-Európában 1945 után a szocialista átalakulási kísérletek – Jugoszlá-
via részleges kivételével – nem organikus folyamatok voltak, hanem 
a Vörös Hadsereg jelenlétével determinált hatalmi elhatározás termé-
kei, a szovjet modell követésének meghagyásával, a végkimenetel emitt 
sem lehetett más, mint amott. Nem mellesleg: az apologéták minden 
legendateremtő erőlködése ellenére a térségben húsz évvel ezelőtt nem 
forradalom zajlott le, hanem a fennálló rend a nemzetközi versenykép-
telensége okán maga alá esett, összeomlott. Ez a differenciálás azért 
nem megkerülhető, mert forradalmak mindig és mindenütt egy új és a 
bukottnál várhatóan magasabb minőségű berendezkedésért és formá-
cióért robbannak ki és győznek. Az összeomlás pedig olyan jelenség, 
amelynek az elszenvedői azt többé-kevésbé tudják, hogy mi és miért 
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történik velük, de a várható következményekről vagy fogalmuk sincs, 
vagy azokat olyan körülmények diktálják, melyekre befolyásuk alig, 
vagy egyáltalán nincs. 

Sokszor és sokan, helytállóan írták le, hogy ennek a térségnek a né-
pei úgy szerettek volna nyugati szomszédjaikhoz hasonló anyagi kö-
rülmények közé jutni, hogy közben azért fennmaradjanak azok a szo-
ciális struktúrák, melyek az évtizedek során a legtöbb helyen a túl-
nyomó többség érdekei szerint, azok szolgálatában létrejöttek. Arról, 
hogy ez reális célkitűzés-e, s milyen áron, milyen gazdasági és társa-
dalmi berendezkedés keretei között lehetséges, nemcsak az átlagpol-
gárnak, hanem még azoknak a hirtelen felszínre sodródott politiku-
soknak sem voltak megalapozott, reális elképzelései, ismeretei, tudá-
sa, akik ágálni kezdtek és intézkedni. A szovjet hatalmi övezet – lány-
kori nevén a szocialista tábor – összeomlása azt is jelentette, hogy vé-
get ért két rendszer sok évtizedes konfrontációja, tehát a másik fél győ-
zött. S a győztes ezúttal is élt azzal a lehetőséggel, hogy saját képére 
és hasonlatosságára alakítsa át a befolyása alá került és gazdaságilag 
meglehetősen zilált állapotú országokat. 

Minden mást megelőzött a tulajdonviszonyok visszaállítása kapita-
lista alapokra. Magyarország esetében ez oly mértékben külső indítta-
tású folyamat volt, hogy a kezdetek cselekvési irányát és menetrendjét 
egy amerikai szervezésű intézmény, az ún. Kék Szalag Bizottság hatá-
rozta meg, olyan hazai közreműködőkkel, akik erre vállalkoztak. Ez 
utóbbiak között ott voltak a bukott rendszer magas beosztású, koráb-
ban hatalmi pozíciókat betöltött személyiségei. Ennek további követ-
kezményei nemcsak abban váltak láthatóvá, hogy a rögtön jelentkező 
és vérszomjas szélsőjobb oldalnak kívülről lefogták a kezét (nemcsak 
nálunk!), hanem abban is, hogy a szétesett állampártból deriválódott 
MSzP soha semmilyen érdemi kísérletet nem tett még a kapitalizmus 
Európában elfogadott önszabályozó intézményeinek a kiépítésére sem. 
Megfelelni és teljesíteni, s eközben lehetőleg nem elszegényedni és nem 
a mind nagyobb létszámú prekariátus közé csúszni – volt és maradt a 
főirány. Még csak körvonalazódtak az ugyancsak kívülről inspirált és 
onnan is fegyelmezett kerekasztalok körül egy pártpluralitáson ala-
puló polgári demokratikus berendezkedés szerkezeti elemei, amikor 
már teljesen kész volt a termelőeszközök magántulajdonára való visz-
szatérés menetrendje. Ez a menetrend több és korántsem mindenben 
egy irányba – mondjuk a gazdaság jövedelemtermelő képességének 
előmozdítására – mutató elemből állt össze, és olyan partikuláris ér-
dekek gyűjteménye volt és maradt mindmáig, ami nem maradhatott 
kaotikus következmények nélkül.

Jellemző módon nem egy új nemzeti burzsoázia kialakítása volt a 
legkövetkezetesebben szorgalmazott célkitűzés, hanem a piac átprog-
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ramozása a multinacionális vállalatok érdekei szerint. Ennek politikai 
felhangoktól korántsem mentes alkotóeleme volt a korábbi szovjet, ek-
kor már csak orosz piachoz való kötődés messzemenő leépítése, továb-
bá az olyan ipari potenciálok gyors felszámolása, amelyek középszerű, 
vagy annál az esetek egy részében jobb állapotukból – a rendelkezésre 
álló jól képzett munkaerővel – rövid időn belül a nyugati feltételrend-
szerben is versenyképessé fejleszthetők lettek volna. A nemzeti bur-
zsoázia – történelmileg példátlan módon – első millióit a köztulajdon 
szervezetlen és ellenőrizetlen széthordásából szerezte. Ebben egymás-
sal versenyezve vett részt „önprivatizálás” révén a tegnapi gazdasá-
gi és politikai nomenklatúra megannyi figurája, másfelől pedig azok 
az új polgári szereplők, akik a hirtelen jött légüres térbe benyomulva, 
spekulációval és kárpótlási jeggyel, olajszőkítéssel és árucsempészet-
tel alapozták meg magántulajdonosi egzisztenciájukat. Mindennek kö-
vetkeztében a kapitalizmus errefelé (kisebb-nagyobb eltéréssel min-
den volt szocialista országban) a gazdaság óriási arányú teljesítmény-
csökkenésével, az infláció drasztikus elszabadulásával és Magyaror-
szágon mintegy másfél millió munkahely elvesztésével jelentkezett be. 

A politikai felépítmény formális átalakítása mindeközben megle-
hetős gyorsasággal zajlott. Lényeges pontokon átírták az alkotmányt, 
parlamenti, majd önkormányzati választásokat követően törvény-
hozási eszközökkel is lépésről lépésre átépült a társadalom intézmé-
nyi rendje, dolgozott az alkotmánybíróság, új szabályok szerint elvált 
egymástól a törvényhozói, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hata-
lom. Csak éppen a társadalom biztonságérzete és általános hangula-
ta mégis megrendült.

Arra nagyon sok példa van a világ minden részén, hogy autoriter, 
vagy nyíltan diktatórikus rendszerek sikeresen lépnek a gazdasági nö-
vekedésnek olyan pályájára, amin előrejutva a politikai intézmények 
demokratizálása is beindul, majd kiteljesedik. Az alapvető emberi jo-
gok közül előbb az életet és annak minőségét biztosítják, és erre ala-
pozva teljesednek ki mindazok a szabadságjogok, amelyeknek a hiá-
nya megfosztja a társadalmat a teljes értékű berendezkedéstől. Arra 
nincs sikeres példa, hogy szétzilált, zsugorodó gazdasággal, a több-
ség számára folyamatosan romló életkörülmények közepette stabili-
zálódott volna egy, a demokratikus intézményrendszer bevezetésére, 
működtetésére törekvő ország. 

A köztulajdon elvű, de a gyakorlatban vegyes gazdaságként, egypárti 
politikai rendszerben működtetett Magyarország, európai összehason-
lításban, polgárainak közepes életminőséget, viszont messzemenő lét-
biztonságot nyújtott – az évek során mind kevésbé kielégítő gazdasá-
gi teljesítménnyel. Ezt a nyilvánvalóan állandósult ellentmondást, fe-
szültséget a hatalmat gyakorló MSzMP – a KGST és a Varsói Szerző-
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dés feltételrendszerében – csak nyugati hitelek felvételével tudta kezel-
ni. Ez kettős függést eredményezett. De kezelhetőt mindaddig, amíg a 
Szovjetunió szét nem hullott.

A korábbi stagnálás a rendszerváltást követőn azonnal drasztikus 
zuhanásba ment át, a stagflációnak egy egészen sajátságos változatát 
produkálva. A társadalom minderre 1994-ben nagyon határozottan el-
utasító választ adott. De minden azóta százszor elhangzott vélekedés, 
sőt átkozódás ellenére, a választók nem azért juttatták politikai hata-
lomhoz az MSzP-t, hogy az visszatérítse az országot korábbi formáció-
jába. A felhatalmazás az addig történtek érdemi korrekciójára szólt, és 
a kormányzat liberális komponense már önmagában véve is garanci-
át jelentett mindenfajta restaurációval szemben. Természetesen fel kell 
tenni a kérdést, hogy objektive mire volt (lett volna) lehetősége annak 
a koalíciónak. A teljesség igénye nélkül tehát például arra, hogy az or-
szág energiagazdaságának gerincét, a nagy szolgáltatókat ne úgy ad-
ta volna át néhány multinacionális vállalatnak, hogy elveszíti minden 
befolyását az energiapolitikára, hanem a kapitalista részvénytársasá-
gi szabályok adta lehetőségekkel élve, befolyásának el nem engedhe-
tő részét megőrzi. És nem garantál a piacgazdaság(!) feltételrendsze-
rében évi 8 százalék nyereséget a befektetett tőkére. 

A mindenkori magyar gazdaság egyik kulcselemét, az élelmiszer-
gazdaságot akkor még meg lehetett volna menteni, ha korszerű szövet-
kezetpolitikával és a mélyen reakciós dzsentripárti földtörvény azon-
nali korrekciójával helyzetbe hozza az agráriumot, és nem veri dobra 
a feldolgozóipart. Nem ez történt. Mára a hivatalos statisztikák szerint 
az egykorinak a felére csökkent a zöldség- és gyümölcstermelés, folya-
matos válságban van a haszonállattartás, valamint a tej- és a húsipar. 
A mindig is versenyképes kapacitások pedig úgy kerültek multinaci-
onális kezekbe, hogy rövid időn belül felszámolták az itteni üzemeket. 
Mindez a vidéki Magyarország máig tartó folyamatos elnyomorodá-
sát eredményezte, amit csak tetézett az észak- és kelet-magyarországi 
ipar összeomlása, az ottani munkahelyek végleges és semmi más le-
hetőséggel nem pótolt elvesztése.

Erre az időszakra esik a nagystílű korrupció máig tartó kivirágzá-
sa, az általános közbiztonság megroggyanása. Bekövetkezett mindaz, 
aminek az ellenkezőjét remélték az emberek az MSZP-nek adott felha-
talmazástól. Ezért győzhetett 1998-ban a FIDESZ – ha akkor még nem 
is nagy arányban. A következő négy évben lényegében minden folyta-
tódott úgy, ahogy addig is. Negatív fordulat következett be az ország 
nemzetközi elhelyezkedésében, mert a tudatosan felerősített nacionalista 
konfliktuskeresés a szomszéd országokkal szemben ezt eredményezte. 

Nem a lelkesedés, hanem a kiábrándulás okozta keserűség juttat-
ta vissza az MSZP-SZDSZ koalíciót ismét a politikai hatalomba. Az új 
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miniszterelnök jól érzékelte az ország hangulatát, az emberek elvárá-
sait, amikor jóléti rendszerváltást hirdetett, de tökéletesen elhibázta 
döntéseit és intézkedéseit, amikor nem a gazdaság minden lehetséges 
eszközzel való fellendítésébe kezdett, hanem jövedelemosztogatásba. 
És ezt is úgy, hogy kiválasztott rétegek részesültek magasabb jövedel-
mekben, miközben a prekariátus ekkor már kiterjedt olyan rétegekre 
is, melyek korábban nem ismerték az egzisztenciális bizonytalanságot. 
Az önző és gyáva elvtelenség nagyon bántó példájaként ez a kormány 
azonnal részt vállalt a Bush-kormány iraki kalandjából egy olyan vi-
lágtörténelmi pillanatban, amikor a II. világháború óta először a kon-
tinentális Európa két vezető állama, Németország és Franciaország 
szembehelyezkedett az amerikai akarattal. Tehát lett volna hátorszá-
ga és támasza a kívülmaradásnak. 

Erre az időszakra esik az adósságspirálnak a teljesítmény ismereté-
ben korántsem meglepő beindulása. A rendszerváltás fő szónokai – túl-
zóan, de nem minden alap nélkül – a bukott rendszer egyik legsúlyo-
sabb bűneként emlegették az 1989 végére mintegy 21 milliárd dollár-
ra duzzadt külső államadósságot. Az ezredfordulót követően nem volt 
olyan év, amikor az ország adóssága egy-egy esztendőben ne növeke-
dett volna tovább. Volt olyan év – 2006 –, amikor több, mint 62 száza-
lékkal nőtt az adósság, 2008-ban pedig ezt a csúcsot is megdöntve, 68,47 
százalékkal több mint 212 milliárd dollárt tett ki az ekkor már kombi-
nált, tehát állami és magántartozást magában foglaló adósságszámla. 
Amerikai számítások szerint ebben a két évtizedben a dollár értéke a 
felére csökkent, ami tehát azt jelenti, hogy 1989-es áron a magyar kül-
ső adósság kb. 100 milliárd dollárnyi; ötszöröse az induláskor kapott 
tehernek. S ezen idő alatt a magyar állam eladta, elherdálta az egykor 
köztulajdonban volt termelőeszközök döntő hányadát, de még az inf-
rastruktúrának is nem kis részét. 

A helyzet tarthatatlansága 2004-re letagadhatatlanná vált. De gaz-
daságélénkítő fordulat és ezt kísérő, de nem helyettesítő takarékossági 
intézkedések és átgondolt reformok helyett az MSzP önmaga fölé emelt 
egy politikai kalandort. Új fejezet nyílt az ígérgetések és a kapkodások 
ekkor már végeláthatatlan láncolatában. S noha a jobboldali nyomás 
érezhetően felerősödött, két demagóg párharcából nem a nyíltan, be-
vallottan jobboldali került ki győztesen. 2006-ot követően a koalíciós 
kormány liberális része – nyugodtan számítva az MSZP csúcsait meg-
szállva tartó vezetőkre és azok holdudvarára – végső rohamra indult a 
társadalmi kohézió, az elemi szolidaritás, a szociális háló minden ma-
radványa ellen. Nem maradt olyan legitim követelés, a munkahelyte-
remtéstől kezdve a társadalombiztosításon és az egészségügyi rend-
szeren át az oktatásügy, vagy az infrastrukturális ellátottság helyze-
téig, amiben ne a nacionalista jobboldal mondta volna ki a diagnózist, 
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miközben a terápiára vonatkozó javaslatok kimerültek annak ismétel-
getésébe, hogy természetesen pont fordítva, mint „ezek”. 

Az MSzP húsz évének köszönhetik a bérből és fizetésből még élők 
azt is, hogy a szakszervezetek, miután rögtön a rendszerváltozást kö-
vetőn felmorzsolódtak, soha többé nem tudtak a baloldalon felsora-
kozni, mert nem volt ki mellé. Ennek nyomán a cselekvőképes érdek-
védők jobbra igazodtak, s már régen nem lehet megállapítani, hogy 
időnként sztrájkokkal is nyomatékosított követeléseik mikor szolgál-
nak jobboldali pártérdekeket és mikor valóságos és legitim munkavál-
lalói követeléseket.

Ennek a minden tényében bizonyítható kudarcleltárnak ezen a 
pontján nem maradhat említetlenül a véleményvezető rétegek bizo-
nyítványa. Már húsz évvel ezelőtt sem volt elfogadható, hogy a szov-
jet típusú kísérlet kudarcát megélve, egy közepesen fejlett, az európai 
félperiférián elhelyezkedő kis országban miért erőltetik azt az ameri-
kai fogantatású neoliberális berendezkedést, amelynek itt még átme-
netileg sem volt semmilyen alapja. De végképp lehangoló, hogy húsz 
év megannyi negatív tapasztalata és korántsem mellékesen a globá-
lis kapitalista berendezkedés azóta kibontakozott mély válsága elle-
nére, ugyanazokat a recepteket ajánlgatják újból és újból, mintha mi 
sem történt volna. 

Nem a magyar társadalmat terheli a felelősség azért, hogy kínjában 
most megint egyszer bedőlt a minden elemében nacionalista, legrosz-
szabb szegmenseiben nyíltan rasszista agitációnak, ami arra épít, hogy 
az állampolgárok egyharmada szegénységben él, a középrétegek lefe-
lé csúsznak, és egy szűk, a legkevésbé sem alkotó réteg gazdagságá-
nak vulgáris kiélésével ingerel. Mert a mai valóságnak még az is ré-
sze, hogy a vállalkozói jövedelmek nagyobbik része nem befektetések-
re és fejlesztésekre fordíttatik, hanem luxusfogyasztásra. A milliárdos 
nagyságrendű vagyonok kimenekítéséről nem is szólva.

Hosszú és keserves lesz a mából kivezető út. Építéséhez mégis, sőt 
éppen ezért hozzá kell fogni.
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Európai parlamenti választások:  
a baloldal ambivalens eredményei
A transform! europe interjúja az Európai Baloldali Párt elnöké-
vel, Prof. Dr. Lothar Biskyvel 

Örül az EU-választások eredményének?
Bisky: Igen is és nem is. Összességében az Európai Baloldal (European 

Left, EL) pártjai stabil eredményeket értek el. A ciprusi AKEL és a Portu-
gál Baloldali Blokk még jelentős szavazatnyereséggel is büszkélkedhet. 
És van néhány, a GUE/NGL-hez újonnan csatlakozott párt is. A GUE/
NGL csoport méretének csökkenése az Európai Parlamentben azonban 
természetesen kedvezőtlen kiindulópont a munkánk számára. Német-
országban is jobb eredményben reménykedtünk, mint amit elértünk. 
Az olasz baloldal kudarca pedig különösen fájdalmas. Ez olyan vere-
ség, amit itt, Brüsszelben is érzünk, és amelynek jelentőségét nem aka-
rom alábecsülni. Nem tudok igazán örülni a szociáldemokraták vere-
ségének sem, ami egyszerűen annak az eredménye, hogy a szociálde-
mokráciától elfordultak a neoliberális politika felé. Ilyen helyzetben az 
emberek inkább a valódi dolgokra, semmint a másolatokra szavaznak. 
Ez is magyarázat a liberális és a konzervatív erők választási eredmé-
nyeire, bár nem az egyedüli.   

Számomra aggasztó az alacsony számú választási részvétel is. Ez 
arra utal, hogy amikor a népek nem tudnak részt venni az uniós dön-
tésekben, akkor ennek megfelelően csekély érdeklődést mutatnak az 
európai választások iránt is. Megdöbbenéssel és mély aggodalommal 
fogadtam a szélsőjobboldali pártok népszerűségének növekedését. Na-
gyon oda kell figyelnünk erre a jelenségre.

Miért nem tudtak a demokratikus baloldal pártjai hasznot húzni a válság-
ból, mikor ők voltak azok, akik évek óta óva intettek a zabolátlan dereguláció 
következményeitől? 

Bisky: Senki sem szavaz önre csak azért, mert kezdettől fogva tud-
ja a dolgokat. Nem igaz, hogy a baloldal nem tett javaslatokat. Az Eu-
rópai Baloldal választási platformjával 21 ország 30 pártja jutott kö-
zös álláspontra a választási kampányban. És ez – én soha nem szűnök 
meg hangsúlyozni ezt – kisebbfajta szenzáció volt. A platform nagyon 
is konkrét javaslatokat tartalmazott. Nekünk tehát azt kell megkérdez-
ni magunktól: tettünk-e eleget azért, hogy ismertté tegyük ezeket a ja-
vaslatokat. Azt is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy olyan nyel-
ven beszélünk-e, amit megértenek az emberek. 

A két említett pártot leszámítva nincs javulás, van egy keserű vereség és né-
hány meghiúsult remény – nem látja válságban az Európai Baloldalt?
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Bisky: Nem szeretnék válságról beszélni, mert az eredmények na-
gyon különbözőek. De kétségtelen, hogy a baloldal általában nincs 
offenzívában Európában, aminek okai a nyugati-keleti blokkok közti 
konfrontáció 1989/90-es lezárulásáig vezethetők vissza. A demokrati-
kus és a szocialista pártok nehezen tudnak maguknak új profilt meg-
határozni a világban, amely – bár neoliberális ígéretekkel, de – sza-
badabb szelleművé vált, anélkül, hogy szolidárisabb és békésebb len-
ne. Amikor a pénzügyi és gazdasági válsággal nézünk szembe, ezen 
a feltételrendszeren kell felülkerekednünk. Mint az Európai Baloldal 
elnöke, kötelességemnek tartom ennek elősegítését. A következő kon-
ferenciánkon a végrehajtó testületnek vitát kell kezdenie róla, hogy a 
következő, 2010-es kongresszusunkig konkrét határozatok szülesse-
nek. Reménykedem a „Transform!” alapítványi hálózat támogatásá-
ban, amely – a maga intellektuális potenciáljával – jelentősen hozzájá-
rulhat a helyzet elemzéséhez.

Milyen irányban kellene a pártnak fejlődnie?
Bisky: Öt éves fennállása során saját fejlődése érdekében a párt jó 

munkát végzett. Ennek legjobb bizonyítéka az általam már említett 
választási platform. A kérdés most az, hogyan és milyen mértékben 
tudják a nemzeti pártok ezt a közös álláspontot a saját helyzetükre al-
kalmazni. Ami a „mi”-t illeti, már számos közös pontunk van. A „ho-
gyan” tekintetében fokozni kell erőfeszítéseinket a vélemények cseré-
je, a kommunikáció érdekében – és csak akkor számíthatunk sikerre, 
ha ez vállalhatóvá és elfogadottá válik a szervezetekben, a társadalmi 
fórumokon, a kultúra, az egyetemek, a helyhatóságok aktivistáinál. 
Akkor azután lesz Európai Baloldal, amelynek számos dologban kö-
zös álláspontja van, és így már el lehet érni valamit.     

Ezen kívül nagyon kedves lenne a szívemnek, hogy az EL a pár-
tok pártjából olyan párttá fejlődne, amely egy saját jogán cselekvő té-
nyezőként jelenik meg tagjainak az öntudatában. A munka, amit ed-
dig végeztünk az EL-hálózatokban – mint az EL szakszervezeti és nő-
szervezeti hálózatában –, fontos hozzájárulás ehhez. Ez olyan politi-
ka, amelyet fejlesztenünk kell. Egyik eszköze lehet az egyéni tagság. 
Végül meg kell gondolnunk, milyen cselekvési formák teszik lehetővé, 
hogy a köz szemében  európai pártként jelenjünk meg – pozitív visz-
szajelzésekkel a baloldal helyzetét illetően, mind Európában, mind az 
egyes tagállamokban. 

Ennek elérése alapvető az Európai Baloldal számára, ha közelebb 
akar kerülni céljához, egy demokratikusabb, szociálisabb és együtt-
működőbb Európához, egy ökológiailag fenntartható gazdasággal és 
egy, a világbékéért kiálló erőt képviselve. 

Milyen stratégiai célokat lát fontosnak a baloldaltól az európai szociálde-
mokrácia baloldaláig terjedő erők számára?  
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Bisky: Szinte egész Európára jellemző, hogy a baloldal távolról sem 
érte el azt a kulturális hegemóniát, amely – Gramsci szerint – szüksé-
ges előfeltétele annak, hogy elérjük a társadalmi változások megvaló-
sításával kapcsolatos céljainkat. A kérdés a következő: akar-e az elkö-
vetkező években a baloldal türelmesen dolgozni a saját tökéletesítésén 
és azon, hogy visszanyerje a társadalmi diskurzusban a vezető szere-
pét, vagy nem tűrheti tovább azt, hogy javaslatainak megvalósítását 
tovább halogassák. Számomra úgy tűnik – legalábbis néhány javasla-
tunk tekintetében –, hogy a további késlekedés nem fogadható el, és 
miközben dolgozunk a kulturális hegemónia elérésén, konkrét poli-
tikai szövetségekben kell részt vennünk minden olyan demokratikus 
erővel, amely ugyanazokért a célokért küzd. Ebben a küzdelemben a 
politikai nyomásnak sem a parlamenti, sem a parlamenten kívüli for-
máit nem szabad kizárni. Az egyedüli kritérium, hogy hozzájárul-e az 
olyan irányú társadalmi változáshoz, amelyet szeretnénk. Ez nem el-
lentmondás: éppen ellenkezőleg, hozzájárulhat a kulturális hegemó-
nia megszerzéséhez. 

Azt is gondolom, hogy az európai baloldalnak oda kell figyelnie a 
világ más részeinek, elsősorban Latin-Amerikának a baloldali mozgal-
maira. Érdekes impulzusokat kaphatunk onnan stratégiai megfontolá-
sainkhoz. A latin-amerikai baloldallal való együttműködésünk foko-
zása csak előnyös lehet saját előrehaladásunk számára. 

Említette a szélsőjobboldal ijesztően jó eredményeit. Véleménye szerint ho-
gyan reagáljon erre a baloldal? 

Bisky: A baloldal számára magától értetődő, hogy kiálljon az into-
lerancia, a diszkrimináció, a xenofóbia és az erőszak minden formá-
ja ellen. De ha a gyökereinél akarjuk megragadni ezeket a problémá-
kat, és ki akarjuk fogni a szelet a barna demagógia vitorláiból, akkor 
rá kell mutatnunk annak társadalmi okaira. A társadalmi perspektíva 
hiánya és az alacsony képzettségi szint fogékonnyá teszi az embereket 
a szélsőjobboldal leegyszerűsített, szedett-vedett érveire. De vannak 
olyan politikusok is, akik – bár maguk nem tartoznak a szélsőjobbol-
dalhoz – megpróbálják a saját céljaikra felhasználni az emberek ösztö-
nös félelmeit. Ez ellen is fel kell emelni a szavunkat. Alapvető felada-
tunk, hogy hozzájáruljunk egy alapvető antifasiszta konszenzushoz 
az egész társadalomban, ez feladata a médiában, az oktatási intézmé-
nyekben dolgozóknak és azoknak, akik az aktívan működő demokra-
tikus politikusok környezetében működnek. 

Ön most az Európai Parlament GUE/NGL (Baloldali/Északi Baloldali Zöld) 
frakciójának vezetője is – mik a tervei a következő öt évre?

Bisky: Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy sikerüljön újra létrehoz-
nunk egy pluralista baloldali frakciót. Bár a GUE/NGL pártjai részben 
különböző ideológiai megközelítéseket követnek – ezt a tényt sem fi-
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gyelmen kívül hagyni, sem eltúlozni nem kell –, a legutóbbi törvény-
hozási időszakban sikeres volt az együttműködésük. Számomra a GUE/
NGL pluralizmusa fontos, és ezt az Európai Parlamentben lehetséges jó 
kooperáció sarokkövének látom. Folytatnunk kell munkánkat azokon 
a területeken, ahol fontos ösztönzéseket kaptunk: a munkaidő-direk-
tíva elleni harcban, a fogyasztóvédelemben, a menekültekkel szembe-
ni emberi bánásmódért való felelősségben, egy igazságos és együttmű-
ködő külkereskedelem iránti elkötelezettségben, a leszerelés ügyében 
való haladásért folytatott küzdelemben. A választási kampányunkban 
világosan kijelentettük, hogy az európai baloldal olyan válságkezelé-
si politikát akar, amely szerint a legszegényebbeknek ne kelljen meg-
fizetni annak költségeit, és amelyben a planéta védelme egy kis időt 
sem várhat tovább. Számos területen kell szekértővé válnunk, méghoz-
zá igen gyorsan, mert az Unió mezőgazdasági és költségvetési politi-
kájának reformja – hogy csak néhányat említsek – az elkövetkező tör-
vényhozási időszak napirendjének legfontosabb témái közé fog tartoz-
ni, és a baloldali politika nem maradhat és nem is marad néma ezek-
ben a kérdésekben.   

Fordította: Dr. Hrabák András
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A válság jelenlegi és várható hatása
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének konferenciája a pénzügyi vál-
ságról és annak a fejlődésre gyakorolt hatásáról – New York, 2009. 
június 24-26.

Írta: François Houtart*
*a szerző szociológus, katolikus pap, az Université 
Catholique de Louvain oktatója, a társadalmi moz-
galmak nemzetközileg elismert szakértője és aktivis-
tája. A Szociális Világfórum egyik legaktívabb tagja, 
a belga nem-kormányzati (NGO) Trikontinentális 
Központ (CETRI, Centre Tricontinental) tanács-
adója, kiemelkedő baloldali személyiség, XXIII. 
János pápa idején szakértőként vett részt a II. Va-
tikáni Zsinat ülésein. Az International Journal of 
Sociology of Religion c. folyóirat főszerkesztője.

Sokat beszéltek a válságnak a gazdaság alapjaira gyakorolt hatásá-
ról és társadalmi következményeiről, ami a növekedés mesterséges 
és egyenlőtlen jellegéből fakadt. Bemutatták a növekedés sebezhető-
ségét, amely mind a fejlett, mind a fejlődő országokban nagymértékű. 
Más pénzügyi válságokkal, különösen az 1930-as évekével összevet-
ve, a jelenlegi helyzet azonban különböző más válságokat is magában 
foglal, így élelmezési, energetikai és klímaválságot, összetett társadal-
mi következményekkel a foglalkoztatásra, a szegénységre és a beván-
dorlásra nézvést.  

Ez az egybeesés nem véletlen. Alapvető történeti kapcsolat van az 
összes ilyen válság között. A pénzügyi válságot, amely – mint egy tisz-
tító mechanizmus –ciklikusan visszatér az uralkodó gazdasági rend-
szerben, súlyosbította a pénzügyi tőke globális megjelenése és a min-
den kontroll nélküli működése, ami gyors és nagy profit elérését teszi 
lehetővé. A spekulatív befektetések fokozzák az élelmezési válságot, 
amelyhez szerkezetileg az a tény is hozzájárul, hogy a monokultúra 
fejlődésével a tőkefelhalmozás számára a mezőgazdaság az egyik új 
befektetési területé vált. Az energiaválság az olajárak emelkedésével 
függ össze, s részben spekulatív okokkal is magyarázható. Ugyanak-
kor az energiaciklus átalakításához (a fosszilistől más energiaforrás-
ok felé) szükséges befektetésekhez a szerkezeti megoldások finanszí-
rozása késik, éppen a pénzügyi rendszer megmentéséhez szükséges 
óriási pénztőkeelvonás miatt. 

A klímaváltozást a természeti erőforrások irracionális használata 
gyorsította fel, a második világháború utáni növekedési modellben fő-
leg a fosszilis energiáé.            

Ezekkel a hatásokkal szembenézve, amelyeknek közös logikája a pro-
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fitráták növekedése, valamint az ökológiai és a társadalmi externáliák 
figyelmen kívül hagyása, két fő kérdés merül fel: meddig és milyen 
célból lehet a pénzügyi és a monetáris rendszereket helyreállítani? 

Az első kérdést az 1920-as évek végi nagy válság fényében kell szem-
lélni. A megoldást akkor is az jelentette, hogy egy sor új szabályt ve-
zettek be a piac szabályozására, felismerve, hogy a piac önszabályozó 
képessége illúzió. Ez volt a New Deal és annak különböző alkalmazá-
sai. Amikor azonban a gazdasági rendszer elkezdett újraéledni (hála 
a világháború utáni újjáépítésnek), a deregulációs nyomással az ural-
kodó osztályok ideológiája neoliberális korszakot teremtett a kapitaliz-
musban az ún. „washingtoni konszenzussal“ . Vajon ugyanez a logi-
ka fog megint érvényesülni, amint az sok nyilatkozatból már látszik? 
Ha igen, akkor néhány éven belül ugyanazokkal a következményekkel 
fogunk szembenézni. A leglogikusabb javaslat tehát rövid- és közép-
távon is a tartós szabályozás, nem csupán az időszakos gyógykezelés.     

A második kérdés sokkal komolyabb ennél. Hatékony intézkedé-
seket javasoltak, hogy a pénzügyi és a monetáris rendszert újra szi-
lárd alapokra lehessen helyezni, s ezzel újra ösztönözni a növekedést, 
a fejlődést, a prosperitást. De mit jelent ez? Újrakezdés olyan logiká-
val, amely éppen a jelenlegi helyzethez vezetett?  

Folytassa az emberiség a természeti erőforrások kizsákmányolá-
sát, ami tönkreteszi az ökológiai rendszert? Továbbfejlesszék a pénz-
ügyi intézmények az autóipart (még ha kissé zöldebben is), folytassák 
a monokultúrák terjesztését, tegyék tönkre a biodiverzitást, a talajt és 
az ivóvizet, elsősorban a bioüzemanyagokért? Ha a koppenhágai klí-
makonferencia – az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezdeménye-
zése – hatékony akar lenni, nagyon szigorú intézkedéseket kell java-
solnia a Föld megmentésére – közvetlenül szembeszállva néhány ér-
dekelt gazdasági erővel, amelyek máris azért lobbiznak, hogy felpu-
hítsák a megoldásokat.

Megint az egyenlőtlen növekedés logikáján alapul majd a pénzügyi 
rendszer helyreállítása? Talán egy nagyobb segélyprogrammal a vi-
lág szegényebb népessége számára, de anélkül, hogy megkérdőjelez-
né a világgazdasági szervezet fő filozófiáját? Azt szolgálja-e mindez, 
hogy ellenőrizhessék a ritka természeti forrásokat és az energiához 
való hozzáférést? Más szóval ez azt jelenti, hogy „business as usual“? 

Ismételten megerősítették, hogy a „millenniumi fejlődési célokat” a 
válság befolyásolni fogja, de ezek a célok már eleve magukban hord-
ták a kudarc beismerését. Ha azokat el is érnék, még mindig vagy fél 
milliárd ember szenvedne az éhségtől és a szegénységtől 2015-ben, an-
nak ellenére, hogy a világ soha ilyen gazdag nem volt. Jól illusztrálja 
ezt az a feltételezés, hogy Afrika kevesebb nemzetközi segítséget kap, 
mint amennyivel az USA kormánya megmentette a General Motorst.   
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Fel kell vetnünk a paradigmák kérdését. Nem csupán szabályozás-
ra, hanem alternatívákra is szükség van. Másképpen kell meghatá-
roznunk a növekedés, a fejlődés, a prosperitás, a civilizáció fogalmát, 
s ezzel megfogalmazni az emberi élet alapvető aspektusait a Földön: 
a természettel való kapcsolatot, az élethez szükséges javak és szolgál-
tatások termelését, a társadalom politikai szerveződését, az élet és az 
erkölcs értelmét.     

Az alábbiakban az emberi léttel kapcsolatos négy alapvető szempon-
tot sorolok föl, melyek esetében az emberiség közös érdekében új pa-
radigmákat kell kialakítani. Először is a természeti források megúju-
ló és felelős használatát – azok kizsákmányolása helyett –, mert ezek 
nem egyszerű szükségleti cikkek, hanem az élet forrásai. Másodszor: 
elsőbbséget kell adni a használati értéknek a csereértékkel szemben, 
lévén a gazdaság az az emberi cselekvés, amely a világon minden em-
beri lény számára megtermeli a fizikai, kulturális és spirituális létezés 
alapját. Harmadszor: általános demokráciát kell kialakítani minden in-
tézményben és az emberi kapcsolatokban – beleértve a nemek közöttit 
is. Végül: a multikulturalizmus megvalósítása, amely biztosítja min-
den kultúra, tudás, filozófia és vallás részvételét abban, hogy megha-
tározzuk az emberi élet értelmét és erkölcsét a Földön.  

Mindez utópiának tűnhet, de ezeket az alapelveket közvetlen és 
konkrét módon  máris érvényesítik a világ számos pontján. Helyileg 
kipróbálták őket a társadalmi mozgalmak, politikai formába öntötték 
őket kormányok, elméletileg rendszerbe foglalták értelmiségiek. Egy 
napon az Egyesült Nemzetek Szervezete kihirdetheti „Az emberiség 
közös javainak egyetemes nyilatkozatát”, hasonlóan az emberi jogok 
korábbi nyilatkozatához. 

Ez a távlat olyan utópia, amelyre szüksége van a világnak azért, hogy 
közös cselekvésre motiváljon, bátorítsa a társadalmi elkötelezettségűe-
ket, hogy megvalósítsuk a politikai elképzeléseinket. Sok jel utal a vi-
lágon a közösségiség vitalitására, mint például a szociális mozgalmak 
felhívása az afrikai államfőkhöz, a paraszti jogok javasolt chartája és 
más kezdeményezések. Ezek gyakran a társadalmi igazságért folytatott 
szívós harcok eredményei, az emberiség jövőjének reménybeli forrásai.  

Fordította: Dr. Hrabák András
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Európa, válság, megosztottság, 
alternatívák, stratégiai kérdések, a 
legfontosabb kiutak1 
Írta: Elisabeth Gauthier* 

* a Francia Kommunista Párt Nemzeti Bizott-
ságának és a transform!europe vezetőségének 
a tagja. Az Espaces Marx, az 1995-ben ala-
pított elméleti, közösségi és vitákat szervező 
egyesület igazgatója.

1. A válság: mi a tényállás? 
A jelenlegi helyzet „kettős válság… vagy más szavakkal két egyide-

jű válság: egy pénzügyi és egy reálgazdasági. A kettő szemlátomást 
kölcsönösen erősíti egymást. Egyébként ha a reálgazdaság recesszió-
ját kizárólag úgy értelmeznénk, mint a pénzügyi válság következmé-
nyét, és azt várnánk, hogy a financiális válság legyőzése véget vet a 
reálgazdaság krízisének is, akkor félreértelmeznénk egy sor problé-
mát. A pénzügyi válság, melyet a lakosság és az államok hiteleinek 
óriási növekedése váltott ki, világossá tette azt a tényt, hogy működik 
a sokéves ’túlfelhalmozás’ (a túltermelés mintájára képzett kifejezés, 
amely a túlzott tőkefelhalmozást jelenti, amikor már nehéz nyeresé-
gesen befektetni a reálgazdaságba – a ford.) válsága is”2. 2 900 milli-
árd dollár közpénzt költöttek világszerte a gazdaságok újraindítására. 
A G20 országok átlagos adósságállománya a GDP 2009-es szintjének 
99 %-áról 2010-ben 107 %-ra, 2014-ben pedig 118 %-ra nő a várakozá-
sok szerint3. Több mint 4 000 milliárd dollár érték enyészett el anélkül, 
hogy elmondhatnánk: kezdünk kiemelkedni a válságból, vagy hogy a 
túlfelhalmozási válság kirobbanása legalábbis sikeresen csökkentette a 
pénzügyi szektor méretét, és a reálgazdaság szükségleteinek megfele-
lő, arányos méretű pénzügyi szektor alakult ki a válság következtében.

A dubai és az izlandi válságok óta pedig a piacok tudatára ébred-
tek, hogy az államok is fizetésképtelenné válhatnak. A bankok, ame-
lyeket nem olyan régen még közpénzekből kellett megmenteni, ma-
napság az őket megmentő ’tűzoltókat’, az államokat támadják, és koc-
káztatják a nemzeti gazdaságok csődjét, sőt magát az eurót is, hogy a 
súlyos válság ellenére is spekulációs profithoz jussanak. 

„A határára értünk annak a keynesiánus politikának, mely a költ-
ségvetési hiányon keresztül éri el a gazdaság fellendítését”4. Henry 
Sterdyniak (Franciaország, OFCE) megállapítja, hogy „a szituáció ke-
zelhetetlen. Egy olyan megszorítási terv, mely az adók növelésén és 
a kiadások csökkentésén alapul, s a GDP 1 %-át jelenti, legalább 1 % 
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csökkenést jelent a növekedésben”5. Ugyanakkor az IMF figyelmeztette 
az államokat, hogy ne állítsák le túl hirtelen a gazdasági ösztönzőket. 
Valóban, az adósság túl gyors visszafizetése és egy túl szigorú meg-
szorítási program a növekedési ütem lassulását okozná, és ez részben 
erős recesszióhoz, valamint az állami adóbevételek gyors csökkenésé-
hez vezetne. Már a jelenlegi helyzetet is az jellemzi, hogy a hagyomá-
nyos szociális ellátórendszer nem képes a válság társadalmi következ-
ményeit enyhíteni és kordában tartani.  

Ebben a helyzetben az EU legfőbb vezetőinek az az álláspontja, hogy 
mindenféle irányváltást visszautasítanak, s inkább hagyják teljesen fe-
lelőtlenül6, hogy egyes országok még mélyebbre süllyedjenek a válság-
ban, s ezáltal hozzájárulnak a válság fokozódásához, illetve a nacio-
nalista közvélemény kifejlődéséhez.  

A kormányok 2008/9-es politikája nem nevezhető keynesiánusnak. 
Ha a „piaci állam” szempontjából vizsgáljuk, akkor jól látszik, hogy 
bár sok közpénzt mobilizáltak a válság enyhítésére, de közben érin-
tetlenül hagyták a munka és a tőke közötti elosztási rendszert, és nem 
változtattak a javaknak és a jövedelmeknek a magánszféra és a köz-
szféra közötti felosztásán sem. A baloldalnak kitartóan rá kell mutat-
nia arra a tényre, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai fejlődés 
érdekében – csakúgy, mint egy stabil világ érdekében is – elengedhe-
tetlen a hazai, a belső piacok fejlesztése, és nem a lakosság vagy az ál-
lamok további eladósítása árán, hanem a hozzáadott érték igazságo-
sabb felosztásán keresztül, a munka és a közösség javára történő át-
csoportosításon keresztül. 

Az EU és az államok folyamatosan a részvényeseknek kedveztek7, 
és az utóbbiak úgy váltak „befektetőkké”, hogy semmilyen tartós kap-
csolatot sem alakítottak ki azokkal a cégekkel, amelyeknek megvették a 
részvényeit. Ezek után sem az államok, sem az Unió nem elégedhetnek 
meg többé azzal, hogy passzív szemlélők maradnak, miközben állami 
támogatást nyújtanak a magánszektornak, hanem be kell avatkozniuk 
annak érdekében, hogy másképp történjen a hozzáadott érték elosztá-
sa és másképp irányítsa a menedzsment a vállalatokat. 

2. Az EU zsákutcája 
Az euró és az EU jelenlegi válsága – az egyik legsúlyosabban érin-

tett terület – nem egyszerűen a világméretű pénzügyi összeomlás kö-
vetkezménye. A válság felerősítette és jól láthatóvá tette az euró kudar-
cát és az európai építmény súlyos hibáit is – nem véletlenül szavazott 
nemmel a szavazók többsége a franciaországi, a hollandiai és az íror-
szági referendumon. Sem az EU, sem az illető kormányok nem voltak 
tekintettel a nép döntésére, épp ellenkezőleg, kierőszakolták az erede-
ti elképzelések továbbvitelét.  
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Maga az európai integráció vált a krízis egyik tényezőjévé. A vál-
ság különösen súlyos Európában. Az eurót nem arra hozták létre, és 
az EU alapértékeit nem úgy határozták meg, hogy valós együttműkö-
dést segítsen elő a lakosság érdekében, sem pedig azért, hogy egy új 
ipari és agrárpolitika alakuljon ki, vagy hogy közpénzekből fejlesszék 
a kutatás-fejlesztést, illetve a szociális szolgáltatásokat és a közszolgál-
tatásokat, vagy az infrastruktúrát a fejlődés új modelljének szem előtt 
tartásával fejlesszék.  Épp fordítva: az Unió különböző szerződései bá-
torították és felerősítették az adózási, a szociális és a munkabér döm-
pinget, a stabilitási paktum (mely teljesen túlhaladottá vált) arra töre-
kedett, hogy a pénz áramlását a piacok felé irányítsa. Az intézkedések 
együttese azt ösztönzi, hogy a bérből és fizetésből élők, illetve a régi-
ók egymással versenyezzenek, miközben ennek előnyét a nagy üzle-
ti csoportok és a legerősebb országok legversenyképesebb pénzpiacai 
és gazdaságai zsebelik be. A valóságban a stabilitási paktum – melyet 
az EU több országa szakadatlanul megsért – már felbomlott. 

Az EU-ban uralkodó dogma szerint az integrációnak konfliktu-
sok nélkül kellene megvalósulnia, mivel a tőke és a munka szabadon 
áramolhat a korábbi „nemzeti gazdaságok” között. Valójában az tör-
tént, hogy a hatalom és az elosztás/felosztás új formái jelentek meg8. 
„A pénzunió megbukott, legalábbis abban a formájában, amit maga Németor-
szág, hatalmának teljes bedobásával erőltetett ki. Az a német célkitűzés, hogy 
az euró (a stabilitási paktumon keresztül és az Európai Központi Bank függet-
lenségével) olyan erős legyen, mint a nyugatnémet márka, hogy lehetetlen le-
gyen bármilyen forrás átcsoportosítása a gyengébb országok javára, és bizto-
sítsa az oly annyira fontos német exportlehetőségeket az unió más tagországa-
iba, nem valósult meg, és nem valósul meg a válság folyamán sem”9  Heiner 
Flassbeck, az UNCTAD vezető közgazdásza szerint Görögország a né-
met bérdömping nyomán kialakult gazdasági pangás miatt veszítette 
el az ország gazdasági előnyeit.  Rövid távú érdekeik hajszolása miatt 
a németek rövidesen elveszíthetik a számukra, a német elit és a német 
tőkések számára oly fontos exportpiacokat10. A kölcsönösségre és a fo-
kozatos integráció új politikájára lenne szükség, ha az lenne a cél, hogy 
a kevésbé fejlett országok megvegyék a vezető országok termékeit. A 
kormányzás gyakorlata és hatalmának érvényesítése a valóságban a 
központból a perifériák felé irányul – kikényszerítve a privatizációt és 
a megszorító intézkedéseket –, és ezen keresztül tovább erősíti a legerő-
sebb államok legerősebb vállalatait, illetve ugyanez a módszer erősíti 
meg egyre jobban minden egyes országon belül az uralkodó osztályt11. 

Kiéleződtek az ellentmondások Európa leghatalmasabb országai és 
a periféria között, és ennek arányában nőtt az egyenlőtlenség, soka-
sodtak a foglalkoztatási, a szociális problémák és a demokrácia elleni 
támadások, konfliktusok a különböző országokon belül. Az eurózóna 
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legerősebb országában, Németországban a munkaadók és a kormány 
nyomása a bérekre és más bérjellegű jövedelmekre különösen erős és 
hatékony volt. Az EU minden egyes országán belül és magában az Uni-
óban is a versenyképesség növelését erőltetik állandóan, ami súlyos 
gazdasági, szociális, politikai leépüléshez és állandósult konfliktusok-
hoz vezetett el, melyeket a válság még hangsúlyosabbá tesz. 

Az „új kormányzás” körüli vita a tetőfokára hágott. Sarkozy és 
Merkel úgy tekint rá, mint növekvő hatalmi forrásra a leghatalmasab-
bak számára, és egy jottányit sem akarnak változtatni az eddigi fejlő-
dési irányon, pedig annak kudarcát többé nem lehet rejtegetni. Euró-
pa vezető hatalmai semmilyen új fejlődési irányt nem terveznek. Azok 
a félénk európai próbálkozások, melyek a pénzügyi rendszert próbál-
ják meg szorosabb felügyelet és szabályozás alá vonni, egyfelől elégte-
lenek, másfelől csak részleges választ adnak a súlyos kockázati prob-
lémákra12. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő új páneurópai adó in-
dítványa egyébként hasznos, de egy multidimenzionális offenzívához 
kellene kapcsolódnia, mely szembeszáll a piacokkal, a pénzügyi szek-
tor véleményével, és helyette a reálgazdaság termelési és kereskedel-
mi érdekeinek képviseletében lép fel.

Baloldali nézőpontból azt kell megválaszolni, hogy a nép által ki-
fejezésre juttatott követeléseket hogyan lehet lefordítani az új célok és 
módszerek nyelvére, egy új európai szintű együttműködés nyelvére. 
Ha nincs meg az adórendszerek harmonizációja, ha nincs közös ipar-
politika és kutatási-fejlesztési politika, nincsenek kompatíbilis költség-
vetési keretek, nincsenek együttműködő közszolgáltatások, nem tör-
ténik meg a bérek és a szociális ellátás felfelé történő harmonizációja, 
akkor a pénzuniót pusztán a piac törvényei irányítják, és a szociális 
szféra hanyatlik. A baloldal csak egy olyan erősödő kooperációra tud 
igent mondani, melyből kiindulva ezeket az új célokat is el lehet érni. 

3. Görögország, a „PIGS” (Portugália, Írország, Görögország, 
Spanyolország – a ford.), a balti országok, Kelet-Európa országai…

Görögország a mai Európában csak az egyik bajban lévő ország, 
amely a jéghegy csúcsát jelenti. Görögország az egyik olyan ország, 
mely fuldoklik az euró magas ára miatt, és amelyet az Európai Köz-
ponti Bank, az EKB politikája hátrányosan érint. 

„Egy pillantás Európa térképére megmutatja, hogy a válságnak 
különböző dimenziói vannak. Írországban, Nagy-Britanniában és 
különösen Spanyolországban az ingatlanspekuláció buborékjának ki-
pukkadása tömeges tőkevesztéshez vezetett. Magyarországon, Lettor-
szágban és Észtországban a gazdasági válság már hosszú ideje politi-
kai válsággá, az állam válságává bővült… Csehországban a kormány 
nem volt képes kitölteni hivatali idejét az Európa Tanács elnökségé-
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ben… A skandináv országokban, Dániában, Svédországban csakúgy, 
mint Finnországban, világosan érzékelhető a válság… Németország13 
gazdasági hatalma és domináns szerepe miatt és ugyanakkor annak 
ellenére a válság központjában van… Németország sikeresen játssza 
a  „koldusbotra juttatni a szomszédomat” játékot az eurózóna más or-
szágaival kapcsolatban: lefölözi a hasznot az ő belső piacukon meglé-
vő keresletből, és exportálja a maga munkanélküliségét… A krízis va-
lósága több szempontból nyilvánvalóvá teszi, hogy az európai konti-
nens egyre jobban szétszakad. A szakadék egyre mélyül Észak és Dél 
között. Ez elsődlegesen abból következik, hogy a német tőke domi-
náns versenypozícióba kerül a „mediterrán kapitalizmus” ellenében. 
Ennek következtében különbözően alakult az országok eladósodott-
sága és az országkockázati felárak… A tagországok versenyképessé-
ge különböző módon fejlődik”14. Jelenleg az olasz és a spanyol gazda-
ság került bajba, az adóbevételek meredeken zuhannak, mivel ebben 
a két országban a fekete-szürke gazdaság adja a GDP jelentős, de egy-
ben ellenőrizetlen részét. 

Miért támadják ma Görögországot? Hogy példát statuáljanak! Az 
ország adóssága nem sokkal, de azért alacsonyabb, mint Olaszorszá-
gé, majdnem akkora, mint Belgiumé. Ami az újonnan felvett kölcsö-
nöket illeti, Görögország kevesebb új hitelt vett fel, mint Írország és 
Spanyolország, kb. annyit, mint Nagy-Britannia. Az Unióban össze-
sen 20 országnak kellett kötelező jelleggel csökkentenie a költségveté-
si hiányát, vagyis 20 országot vetettek alá a deficitcsökkentő procedú-
rának – ez is szépen mutatja az Unión belüli hatalmi egyenlőtlenséget, 
azt, hogy a különböző országok mennyire más hatalmi erőt képvisel-
nek.  Írország, amely csak 1 %-kal járul hozzá az európai GDP-hez, bő-
kezűen 15 %-ot kapott az EKB alapjaiból. Görögország esetében az EU 
elhatározta, hogy példát mutat, és náluk próbálja ki, teszteli le a gaz-
daság és a költségvetés felügyeletének rendelkezésére álló összes esz-
közét, melyeket először vetnek be szimultán módon. A Bizottság aján-
lásai egy sor neoliberális intézkedés listája, minden fenntartás nélkül 
olyan recepteket kínálnak, melyek nyilvánvalóan kudarcot vallottak 
már a múltban, és amelyek csak súlyosbították a helyzetet azokban az 
országokban, ahol alkalmazták azokat. Az a központosított, merev és 
megszorító módon történő intervenció, melyet az EU végrehajtói al-
kalmaznak, elképzelhetetlen volna például egy olyan szövetségi ál-
lam esetében, mint Németország15.

Az egységes valuta keretein belül a koordináció, valamint a har-
monizációt és az egyenlőtlenség csökkentését szolgáló intézkedések 
hiánya oda vezet, hogy a gyengébb gazdaságoknak semmi eszközük 
sem marad gazdaságuk fejlesztésére. Ezek az országok arra vannak 
rászorítva, hogy a belső ellentmondásokat vagy az eladósodással vagy 
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a megszorításokkal intézzék el. Ha a görög kormányt kritizálni lehet a 
könnyelműségéért, a nagymértékű hadikiadásokért (bűnrészességet 
vállalva a fegyvert exportáló hatalmakkal) vagy a túlságosan neolibe-
rális politikáért, akkor szemrehányást lehet tenni a nagyobb európai 
hatalmaknak is az egész régió szempontjából káros egoizmusukért. A 
görög krízis súlyosbodása katasztrofális hatást fog gyakorolni a Bal-
kánon is, ahol a görög banktőke erőteljesen jelen van, és ahol a becslé-
sek szerint 8 000 görög cég hajtott végre beruházásokat16. 

Miután nő a pénz árának a különbözete, és – mint legutóbb –drasz-
tikusan emelkedik a spekuláció, a beruházók azt követelik, hogy Gö-
rögország 5 és 7 % közötti kamatot fizessen, s ez 2,5 és 4 %-kal több 
mint a Németországra vonatkozó kamatláb. A spekulánsok 1 %-os vagy 
még olcsóbb kölcsönt kaphatnak az EKB-tól és 7 %-ot követelnek a gö-
rög államtól. Jelenleg a piacok által követelt kamat Görögország egész 
éves GDP-jének 0,5 %-át teszi ki17. Szakítanunk kell minden olyan sür-
gősségi beavatkozással, mikor az államok magukra vállalnak minden 
kockázatot, és fokozzák a társadalom elszegényedését, pauperizációját, 
miközben a bankok az őket védelmező állami gazdaságpolitikát arra 
használják, hogy még több kockázatot vállaljanak. Ennél sokkal fon-
tosabb lenne, hogy a már bajba jutott államoknak sürgősen új kölcsönt 
nyújtsanak, persze a piacinál alacsonyabb kamatlábbal. 

Az EU, konkrétan az Eurogroup elnöke, J. C. Juncker és az eurózóna 
országainak 16 pénzügyminisztere elhatározták, hogy felügyelik a 
görögországi „helyreigazítást”, és „ajánlásaikkal” kierőszakolnak 
egy sor strukturális intézkedést a bérek, a munkaerőpiac, a nyugdí-
jak, az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás, a közlekedés és a kis-
kereskedelem területén – röviden szólva mintegy kikövetelik a Lisz-
szaboni Szerződés gyorsított (!) bevezetését, valamint ha a helyzet úgy 
hozza, akkor további intézkedéseket is megkövetelnek, mint az ÁFA, 
valamint  az üzemanyagra, elektromos áramra, luxuscikkekre és gép-
kocsikra kivetett adó növelését. Franciaország szerint az eddigi erőfe-
szítések már elegendőek lennének, de Németország további megszo-
rításokat követel. Az EKB, mint rendesen, most is a héják között sze-
repel, és azt követeli, hogy a deficit 2010-ben csökkenjen a GDP 5,25 
%-ára (az EU és a tagállamok 4 %-ot várnak el)18.

Most egy valódi erőpróba kezdődik az európai népek érdekei és 
az európai hatalmak érdekei között. Történik mindez a „Népek Eu-
rópája” és az „Egy erősebb Unió egy jobb világért” jegyében. Min-
den európai népnek érdeke, hogy alternatív megoldást találjon min-
den nehéz helyzetben levő ország számára (Görögországot is beleért-
ve) a krízis legyőzésére. Egy védőpajzsot kell létrehozni a neoliberális 
projekt ellen, mely el akarja tiporni, vissza akarja szorítani a szociális 
jogokat, a foglalkoztatást, a közszférát és a szociális védelmet. Anél-
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kül, hogy egy ország gyámság alá kerüljön. Anélkül, hogy egy orszá-
got felhasználjanak: ott történjen az áttörés az egész Európában beve-
zetendő megszorítások irányában. 

4. Mi a politikai válasz Görögország, a PIGS és Európa számára? 
A népek vagy a piacok? Választani kell. A válságból való kilába-

lás radikális politikai változást feltételez. Nem lehet kiutat találni a 
válságból anélkül, hogy végiggondolnánk az átmenet lehetőségeit – a 
reális alternatívák kidolgozása és széles körű megvitatása komoly po-
litikai szervezést és mozgósítást igényel. Manapság, a krízis akut stá-
diumában, egyre nagyobb igény van a kapitalista rendszer logikájá-
val való szembeszállásra. A pénzügyi kapitalizmus egyre szertele-
nebb és agresszívebb logikája komoly fenyegetést jelenthet a demok-
ráciára és a békére. 

A pénzügyi kapitalizmus logikájából, tőke-felhalmozási módjából 
következően fejlődtek ki a maguk teljességében a különböző válságok: 
a pénzügyi, a reálgazdasági, az államadósság, a szociális illetve a most 
kifejlődő adóválság. Ehhez még hozzávehetjük azokat a válságokat, 
melyeket az élelmiszerrel, az energiával, a szabadalmakkal stb. törté-
nő spekuláció alakított ki, valamint bizonyos fegyveres konfliktusokat. 

A jelenleg működő rendszer – a pénzügyi szektor túlburjánzása, a 
spekuláció, a privatizáció, az árufetisizmus, egész társadalmak min-
den mértéket meghaladó kizsákmányolása és elszegényítése – jelenti 
a legnagyobb akadályt az ökológiai válság megoldását szolgáló politi-
ka kialakításában. „Alapkérdést kell föltennünk: biztosak lehetünk-e 
abban, hogy a pénzpiacok által vezérelt felhalmozás hajszolása nem 
érte-e el már a végső határát?”19

Európai viszonylatban mindegyik országban azért kell küzdenünk, 
hogy sikerüljön a politikai áttörés, és egy új típusú fejlődés induljon 
el, miközben mindent meg kell tenni, hogy a legsürgetőbb védekezé-
si javaslatainkat is elfogadtassuk. 

A kormányoknak, melyeknek súlyos felelőssége van a válság ki-
bontakozásában, el kell jutniuk oda, hogy szakítsanak az „adóssá-
got az államnak, derékszíjmeghúzást a népnek, kaszinót a pénzvi-
lágnak”20 logikájával. Ahelyett, hogy a piacokkal szoros kapcsolatban 
álló szakértőkkel tárgyalnának, a demokráciát kell működtetniük, s a 
társadalmi és gazdasági demokrácia javát szolgáló intézkedéseket és 
erre elkötelezett reformokat kell végrehajtaniuk. 
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4.1. Állítsuk meg a gyújtogatókat, szálljunk szembe a káosz, a mo-
netáris vagy spekulatív háború kialakulásával! 

- A pénzvilágot demokratizálni szükséges, új célokat kell kitűz-
ni és újra kell méretezni, hogy véget vessünk a jelenlegi túl-
burjánzásnak. Ugyanez vonatkozik a hitelkibocsátásra is. 

- Az EU-nak alkalmaznia kell a tőkemozgások ellenőrzésé-
nek speciális módszereit, és meg kell adóztatnia a pénzügyi 
tranzakciókat. Az adóparadicsomokat be kell zárni. A bank-
titkot felül kell vizsgálni. Létre kell hozni egy európai és kö-
zösségi tulajdonban lévő hitelminősítő ügynökséget. Védőin-
tézkedések szükségesek a csalás és az adómegkerülés ellen. 

- A bankoknak – a kormányzatok és az EU egyeztetett erőfeszí-
tésével – haladéktalanul meg kell változtatniuk eddigi politiká-
jukat, véget kell vetniük annak, hogy a megtakarításokat spe-
kulációs célokra használják a tőzsdéken, és új hitelcélokat kell 
alkalmazniuk, mégpedig a hasznos tevékenységeket, a munka-
helyteremtést, az infrastruktúra létrehozását kell meghitelez-
niük. Újra szigorúan szét kell választani a kereskedelmi ban-
kokat és a befektetési bankokat (mint az 1929-es válság után), 
valamint állami bankcsoportokat kell létrehozni, esetleg meg 
kellene szervezni, hogy egyes pénzügyi csoportok visszake-
rüljenek a közszféra felügyelete alá.  

- A politikának célul kell kitűznie, hogy megállítsa a túl-fel-
halmozási válságot, s erőteljesen be kell avatkozni annak ér-
dekében, hogy a hozzáadott értéket a munka és a közszféra ja-
vára újra elosszák, hogy ez utóbbiak felszabaduljanak a piac 
uralma alól. Az európai tagállamok politikájának ezen a terü-
leten közelítenie kell egymáshoz. 

4.2. Nemzetközi szinten az EU-nak számolnia kell az Egyesült Ál-
lamok agresszivitásával, és a reálgazdaság stabilizálásának érdekében 
kell tevékenykednie; használnia kell az SDR-t (Special Drawing Rights 
– Különleges lehívási jogok – a ford.) mint tartalékpénzt; a G20-at he-
lyettesíteni kell az ENSZ égisze alatt működő Globális Gazdasági Ta-
náccsal; mechanizmusokat kell kifejlesztenie arra, hogy a kereskede-
lem igazságosabbá, egyenlőbbé váljon; a közös tulajdont és az állami 
tulajdont meg kell szabadítani a spekulációtól; multilaterális és  bila-
terális szerződéseket kell kötni, szemben a népek, a bérből és fizetés-
ből élők, illetve a régiók versenyeztetésével; ambiciózus és mindenre 
kiterjedő politikai megoldásokat kell kidolgozni az ökológiai válság 
megoldására. Az EU-nak tennie kell annak érdekében, hogy a nyers-
anyagok ne váljanak spekulációs „pénztermékké”21. A nemzetközi tes-
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tületekben, ahol az EU szavának súlya van, az EU-nak fel kell szólalnia 
egy szolidáris világ érdekében, mely radikális irányváltást feltételez. 

4.3. Szakítani kell az európai neoliberalizmus dogmáival, melye-
ket továbbra is foggal-körömmel védelmez Juncker, Trichet és Gonzales. 

- A Stabilitási Paktumot, mely a szociális ráfordítások csökken-
tését irányozza elő, meg kell szüntetni. Az európai népeknek 
együttműködési paktumra van szüksége a szociális és ökoló-
giai fejlődés, valamint a szolidaritás érdekében. Erre az alapra 
kell felépíteni a kormányok együttműködését – a „demok-
ratikus kormányzást”. A fenntartható és tartós fejlődés az eu-
rópai integráció legjobb motorja. Az ökológiai fordulat prog-
ramjára van szükség, főként az energia-felhasználás, a közle-
kedés és a lakásépítés terén. Az európai költségvetést jelentős 
mértékben növelni kell, és képessé tenni az EU-t pozitív akci-
ók megvalósítására. A fiskális, szociális és ökológiai dömpin-
get meg kell tiltani. 

- Az európai szociális modellt meg kell újítani és újra fel kell 
találni. Sürgősen szükség van a lisszaboni stratégiával való 
radikális szakításra. A „flexicurity” rendszert be kell szüntet-
ni, küzdeni kell a munkahelyi foglalkoztatás létbizonytalansá-
got okozó formái ellen (pl.: határozott idejű szerződések, hosz-
szú próbaidők, rövid munkaidős szerződések, miközben a va-
lóságban nem megfizetett túlórákat kell ledolgozni stb.), jobban 
kell a munkát értékelni, és biztosítani kell egy minimális alap-
jövedelmet. Csökkenteni kell ismét a munkaórákat. Meg kell 
hosszabbítani a munkanélküli ellátások folyósításának idejét 
a minden országot érintő válság időszakában. Véget kell vetni 
a szegénységnek, különösen a fiatalok, a nyugdíjasok, a nők és 
az egyedülálló szülők családja körében, a lakhatásnak garan-
tált jognak kell lennie. 

- A társadalombiztosítás nyugdíjpénztárainak teljes körű pri-
vatizációja – melyet a lisszaboni stratégia sürgetett, és amit 
részben megvalósítottak a kelet-európai országokban – komoly 
veszteségeket eredményez, és súlyosbítja a pénzügyi válság ha-
tásait. Az OECD adatai szerint a gazdasági és pénzügyi válság 
átlagosan 20-25 %-kal csökkentette a nyugdíjak kifizetésére fel-
halmozott tőkét. Európában a legsúlyosabban érintett országok 
Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság. Egyébként a nö-
vekvő munkanélküliség és a vállalatok képtelensége a nyug-
díjalapok finanszírozására a tartalékok kiapadásához vezet-
het. Az egyik legfontosabb feladat megállítani a nyugdíjrend-
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szer privatizációját mint a gazdaság pénzügyesítésének egyik 
motorját, és ennek a követelésnek van a legnagyobb tétje22. 

4.4. „A nadrágszíj meghúzása” nem válasz. Az államadósságot más 
módon kell csökkenteni. Minden intézkedés felelőtlen, ami megfojt-
ja a reálgazdaságot. 

- Vissza kell utasítani minden gyors költségvetési megszorí-
tást, mely a tartós recesszióba süllyedés kockázatát vonja ma-
ga után. 

- Döntést kell hozni a moratóriumok bevezetésére, hiszen meg 
kell állítani az államadósság növekedését, csökkenteni kell az 
államokra gyakorolt nyomást, és főleg időt kell nyerni annak 
érdekében, hogy biztosítsuk a pénzügyi kötelezettségek átlát-
hatóságát (vizsgálóbizottságok stb.), s elkezdjük kialakítani az 
új, demokratikus gazdaságpolitikát. Olyan moratóriumokra 
van szükség, melyek nem növelik az adósság mértékét, nem 
hozzák függő helyzetbe a tagállamokat a bankoktól és a kü-
lönböző szofisztikált „pénzügyi termékektől”. Fel kell vetni a 
szelektív adósságkezelés bevezetését, vagyis meg kell vizsgál-
ni, honnan ered az adósság, reális volt-e, elvárható volt-e a köl-
csön törlesztése.

- Új eszközöket (new deal) kell mobilizálni (a piacok kikerü-
lésével), a közkiadások finanszírozására, azért hogy véget ves-
sünk a válságnak, s újra induljon a termelés és a fogyasztás. 

- Az Európai Központi Bankot, az EKB-t kell felhasználni ar-
ra, hogy kikerüljünk a piacok nyomása alól. A köztartozás-
ok kamatát radikálisan csökkenteni kell. Elfogadhatatlan, hogy 
a bankok 5-7% kamattal kölcsönözzenek pénzt Görögország-
nak, miközben ők maguk 1% kamattal veszik fel a kölcsönt az 
EKB-tól. Az EKB részére engedélyezni kell, hogy államkötvé-
nyeket vásároljon meg a tagállamoktól. Ez a finanszírozási le-
hetőség kizárólag olyan mértékű legyen, amennyire az új tí-
pusú fejlődést szolgálja, mely a foglalkoztatást, az ipar- és ku-
tatáspolitikát, a közszolgáltatások újraindítását és a szociális 
védelmet segíti. Ez a pénzügyi modell elősegíti és támogatja a 
társadalmi jólétet és a gazdasági fejlődést ugyanakkor, a gaz-
dasági aktivitás beindításával növeli az állam, a közösség be-
vételeit is.

- Az EKB feladatait és vezetését, valamint hitelezési politiká-
ját úgy kell megváltoztatni, hogy támogatni tudja az új típusú 
fejlődés céljait, azáltal, hogy leveti a monetarista politika kény-
szerzubbonyát, és helyette a projektek tartalmával összhang-
ban lévő finanszírozási lehetőségeket dolgoz ki, s lehetetlen-
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né teszi, hogy a hitel a spekulációt és a fedezetlen kölcsönöket 
szolgálja. Az EU felépítése, amely teljes függetlenséget bizto-
sít az EKB-nak, itt is megmutatja, hogy mennyire kártékony és 
ártalmas. Az EKB felett demokratikus ellenőrzést kell gyakorolni. 

4.5. Újraelosztás és gazdasági demokrácia - mint a liberalizmus el-
leni fellépés alapelvei

- Szembesülve a válság okaival és következményeivel, nagyon 
erős újraelosztási politikát kell bevezetni, mely célul tűzi ki az 
EU-n belüli fokozatos harmonizációt. A közszféra jövedelmét 
növelni kell a részvényesek, a bankok és a pénzügyi befektetők 
megadóztatásával. Ezt egy hosszú távú „elkobzó (confiscatory) 
adózás” tudja megvalósítani. A hozzáadott érték igazságosabb 
elosztása elkerülhetetlenül szükséges a válság továbbterjedé-
sének megállításához. A munkából származó jövedelmet (be-
leértve a létbizonytalanságban élők különböző jövedelmeit is, 
a „prekarióta” munkáét is…) magasabbra kell értékelni, mint 
a tőkéből származót. A nyereség, a profit nagyobb részét kell 
beruházni humán és ökológiai fejlesztésekre. A szolidáris gaz-
daságot fejleszteni kell olyan értelemben is, mint a bérből és fi-
zetésből élők jogainak és lehetőségeinek növelését és erősíté-
sét.

- A EU azon direktíváit, rendeleteit amelyek fenntartás nél-
kül védik a „részvényesek jogait” és ezen rendeletek alkal-
mazását a különböző országokban, fel kell függeszteni és el-
lenintézkedéseket kell tenni a befektetések volatilitása, korlát-
lanul szabad áramlása ellen. Állandóbb, stabilabb kapcsolatot 
kell kialakítani a vállalatok és a befektetők között, a menedzs-
mentet ki kell vonni a részvényesek állandó nyomása alól, és 
helyette erősíteni és tudatosítani kell „a vállalatok társadalmi 
szerepét” illetve tudatosítani kell, hogy a vállalatnak a reálgaz-
daság követelményeinek kell megfelelnie, nem pedig a részvé-
nyesek, a befektetők és a piac érdekeinek.

- A közpénzek felhasználását demokratikus ellenőrzésnek 
kell alávetni. Az állami, közösségi pénzügyi beavatkozások-
nak – különösen, ha nagy csoportok, rétegek javára történnek 
– a következő elveket kell erősíteniük: a demokrácia elve (a fel-
használás teremtsen új hatalmi pozíciókat a közszféra és a dol-
gozók-alkalmazottak számára), szociális elv (minőségi munkát 
és korrekt jövedelmet nyújtó munkahelyek létesítése és meg-
őrzése), ökológiai elv (új típusú fejlődés előnyben részesítése). 
A helyi és önkormányzati közösségek lehetőségeit nem korlá-
tozni, hanem erősíteni kell. 
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- A közpénz felhasználásával kapcsolatos minden egyes kötele-
zettségnek segítenie kell a gazdasági demokrácia fejlődését, 
és utat kell nyitnia a változások, a jövő társadalma felé. Mi-
vel alapvető változások szükségesek a hatalom, a tulajdon-
viszonyok és a gazdaságfejlődés területén, már most új ha-
talmat kell adni a dolgozók és a polgárok számára. 

- Ami a bankszférát illeti, az állam és a társadalom által ellen-
őrzött pénzintézeteket kell felállítani, hiszen egyre elkerülhe-
tetlenebb, hogy biztosítva legyen a hitel közcélokat megvaló-
sító felhasználása. 

5. Melyek a politikai változás lehetőségei, kikkel lehet szövetsége-
ket kötni? 

A baloldal napirendjén szerepelnie kell, hogy mozgósítsa az embe-
reket a részvényesek, a bankok és a piac uralma ellen és a demokra-
tikus alternatíva érdekében, a pénzügyi kapitalizmus logikájával va-
ló tényleges szakítás érdekében. Nagy a tétje az ideológiai harcnak, 
más szóval a valóság elemzésének és értelmezésének. A valós hely-
zet tudatosítása ugyanannyira fontos, mint a közvetlen célok kitűzé-
se és beillesztésük abba a hosszú távú célba, hogy új fejlődési modellt 
alakítsunk ki, amely  a gazdaság, a társadalom, a környezet, a demok-
rácia fejlesztését tűzi ki célul, és egy új típusú, a szolidaritáson alapu-
ló társadalom felé vezet el.

Az elmúlt néhány nap megmutatta (az előadás Görögországban 
hangzott el, 2010 januárjában), hogy valódi népi küzdőszellem tapasz-
talható több európai országban. Szükséges volna mélyen és tartósan 
megváltoztatni az erőviszonyokat annak biztosítására, hogy a kor-
mányok kénytelenek legyenek, illetve a növekvő erejű politikai csopor-
tok és erők képesek legyenek tolmácsolni azoknak a követeléseit, akik 
ellenállnak és konkrét politikai alternatívák bevezetéséért küzdenek. 

A baloldali erőknek olyan ellenhatalmat kell felépíteniük, amely 
segíti a dolgozó osztályokat, valamint a krízis és a megszorító intéz-
kedések által legjobban fenyegetett csoportokat. Olyan erőt kell létre-
hozni, amely képes a valóság elemzésére, s egyfelől elősegíti a jelen 
válságból kivezető lehetőségek felmérését, másfelől közben vállalja a 
konkrét beavatkozás kockázatát, vállalja különféle szolidaritási akciók 
szervezését, és tudatosítja, hogy a hatalmat és a tulajdont érintő mély-
reható változások már nem halaszthatók tovább – minderre sürgető-
en szükség van. Le kell győzni a passzivitás válságát, öntudatra kell 
ébredni, s ennek egy állandó ideológiai küzdelem az előfeltétele. Meg 
kell tudni nevezni, hogy mit jelent az ellenállás és a harc, mit jelent 
a hatalom és a politika szükséges megváltoztatása minden tagállam-
ban és az Unió, valamint a nemzetközi intézmények szintjén. Nyilvá-
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nosan föl kell vetni a politikai képviselet kérdését, hiszen az ellenállás 
és a harc erőinek szüksége van politikai képviselőkre. Rá kell mutatni 
a különféle mozgalmak és szervezetek kapcsolatára, és viszonyukra a 
politikai hatalommal. Az osztályharc alapvetően nemzeti keretek kö-
zött folytatódik, de az európai szinten megjelenő és erősödő osztály-
ellentétek miatt jelentős mértékben erősíteni kell az együttműködést 
a társadalmi mozgalmak, a szakszervezetek, a baloldali erők között. 

A baloldal konkrét politikai javaslataiban célul kell kitűzni a köz-
vetlen, közös érdekek alapján szerveződő szociális blokk létrehozá-
sát, például azok számára:

- akik kizárólag munkabérükből, nyugdíjukból vagy csekély já-
radékukból élnek; 

- akik a privát szektorban dolgoznak; 
- akik a közszférában dolgoznak, és közintézményekért, illetve 

helyhatósági testületekért felelősek;
- akiket „középrétegként” írnak le, és akiknek állandóan foko-

zódik a lecsúszástól való félelme;
- akiknek a tevékenysége nagymértékben függ a hitel elérhető-

ségétől: kis- és középvállalkozók, kereskedők, szabadfoglalko-
zásúak;

- akik a mezőgazdaságból élnek, és akiket a nagy üzleti csopor-
tok és bankok szorongatnak;

- akik a demokrácia és a kultúra védelmét szükségesnek gon-
dolják. 

A különböző „frontok” létrehozása – természetesen különböző for-
mákban, összhangban az egyes országok társadalmi és politikai feltét-
eleivel – eredményesnek tűnik olyan mértékben, amennyire az ilyen 
nyílt struktúrák megkönnyítik az együttműködést az élet különböző 
természetes szereplői között (politikai szervezetek, mozgalmak, szak-
szervezetek képviselői, a civil társadalom résztvevői, értelmiségiek, há-
lózatok…), és következésképp elősegítik a társadalmi és politikai dina-
mizmust is. „A rendszerválság arra kötelez minket, hogy a társadal-
mi és politikai kérdéseket a részekre töredezettségen felülemelkedve, 
átfogóan és globálisan vizsgáljuk”23.

Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy a krízis Eu-
rópában nem kedvez a baloldalnak, inkább tartózkodást és baloldal-
ellenes szankciót vált ki, sőt inkább a jobboldal vagy a szélsőjobb szá-
mára kedvező. Az állampolgárok „kevéssé értik, miért kell nekik meg-
őrizni az államot, mely a piac érdekében lép fel, és a piaci érdekeket 
érvényesíti, leépítve közben a szociális modellt. Az intelligens burzso-
ázia valamiféle bonapartista zenét játszik: mindenki fáradjon a kasz-
szához és fizessen, ez egy szükségadó, amit a válság miatt mindenki-
nek meg kell fizetnie, és megadóztatjuk ám az osztalékot is.”24 Néha a 
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jobboldali, sőt a szélsőjobb populista tendenciák hatása erősödik. Né-
hány nacionalista tendencia kedvező talajra talál, különösen, mikor 
Kelet és Nyugat, Észak és Dél között mélyül a szakadék. „A pénzügyi 
válság, csakúgy, mint a válságkezelés módja, szakadatlanul táplálja a 
geopolitikai instabilitást, és növeli a feszültséget a szabad kereskede-
lem hívei és a protekcionisták között. A „mindenki csak magával tö-
rődik” logikája egyre jobban terjed”25.

Bizonyos kereszténydemokrata körök, de a zöldek és a szociálde-
mokraták is a következő megoldásban gondolkodnak: a válság költ-
ségeit osszuk el egymás között. Ez azt mutatja, hogy még a baloldalon 
is mennyire különböznek a vélemények, amelyeknek az  ütközteté-
se, más szóval az ideológiai konfrontáció elkerülhetetlen. Hatásos ér-
veket kell találni, hogy képesek legyünk elutasítani az olyan javasla-
tokat, amelyek szerint a válság árát az alacsonyabb néprétegekkel fi-
zettessék meg, vagy hogy elfogadtassanak olyan áldozatokat, mint a 
munkaórák és a nyugdíjkorhatár növelése. Ha meg akarjuk őrizni az 
államokat, akkor támogatni kell azokat a mozgalmakat és szervezete-
ket, amelyek az elkobzó, „confiscatory” adózást támogatják (lásd 4.5.), 
és minden esetben ki kell mutatni, hogy milyen szélsőségessé vált a 
javak elosztása, és a társadalomnak csak az egyik pólusán halmozó-
dott fel a gazdagság.  

Mivel hiányzik a hiteles baloldali megközelítés, nagy a veszélye 
annak, hogy a változással kapcsolatos reményeket és diskurzust a jobb-
oldal, a populisták és néhány szélsőjobb erő fogja tematizálni, megfo-
galmazni. Nagy a veszélye annak, hogy tovább nő az elnyomottak te-
hetetlensége, még akkor is, ha a küzdelmek időnként jelentős sikerrel 
végződnek. A válság okainak és következményeinek elemzése és ér-
tékelése, a baloldal álláspontjának elfogadtatása nem lesz könnyű, és 
komoly kihívást jelent, annál is inkább, mert minden azt mutatja, hogy 
új széllökések fogják megrázni Európát. 

A referendum tapasztalatai Franciaországban, Hollandiában és Ír-
országban megmutatták, hogy bizonyos feltételek kialakulása esetén 
a polgárok nagyon nehéz, összetett kérdéseket is képesek feldolgozni, 
értelmezni, és képesek a komplex döntések meghozatalára. A jelenle-
gi válságban a baloldali erőknek a lehető leghatékonyabb eszközöket 
kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy az állampolgárok újra visz-
szatérjenek a politikához, és képesek legyünk megmutatni, hogy mi-
lyen társadalmi rendszerek között folyik ma a küzdelem. 

Fordította: Terbe Teréz
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Gazdasági és 
politikai válság

A látomás szörnyű valósággá vált
Írta: Czöndör Gyula

MSZP Társadalompo-
litikai Tagozat elnöke  

A múlt év augusztusában volt szerencsém elolvasni Bächer Iván - ké-
sőbb nagy vitát kiváltó - Séta c. cikkét – egyik barátom jóvoltából – kéz-
iratban, amit egyébként a Népszabadság nem közölt, de reflexiók azért 
jelentek meg róla. Vészes gyorsasággal közelgett a 2010-es év, benne az 
akkor még nem ismert választási dátummal. Miközben a Bächer cikket 
olvastam azon kaptam magam, hogy ha az írás által felrajzolt szürre-
alista képeket rávetítem a mindennapjaink valóságára, akkor az egy-
bevágóság mértani követelményei szinte teljesülnek, noha a túlzások 
itt, ott kilógnak alóla. Ezeket figyelmen kívül hagyva a tanulságot pró-
báltam leszűrni és a közelgő választások szempontjából aktualizálni, 
amire a szerző is kihegyezte mondanivalóját. 

Akkor az alábbi gondolatokat vetettem papírra. 
Az általános konklúziót senki nem tudja kétségbe vonni: neveze-

tesen, hogy a befolyással való üzérkedés, a korrupció, az indokolatla-
nul torz jövedelemviszonyok, illetve az általános elnyomorodással ki-
rívó kontrasztban álló elit gazdagodása, már szétzilálta a magyar tár-
sadalom szövetét. 

Miközben az ország polgárainak mind nagyobb része - a válságtól 
sújtottan - egyre nehezebb helyzetbe kerül, addig a sokasodó korrup-
ciógyanús ügyektől hangos a közélet.

Akár százezer embert is fenyegethet egzisztenciavesztés következ-
tében a kilakoltatás réme, és további százezreknek alig telik napi bete-
vőre, közben naponta borzolják az emberek amúgy is rossz közérzet-
ét a milliárdokra rúgó csalások, vagy sok tízmilliós - közpénzből fo-
lyósított – végkielégítések. A folytatólagosan elkövetett panamák, ali-
bi közbeszerzések, vesztegetési botrányok és súlyos hivatali visszaélé-
sek pedig - akár tudomásul vesszük, akár nem -  elsődlegesen a kor-
mányzati helyzetben lévő erőcsoport, azaz az MSZP felelősségét vetik 
fel. Bár a gazdasági és politikai élet minden területén, (minden pár-
tot illetően) az összes szegmensében és minden szintjén jelen vannak 
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a visszaélések, mégis egyértelmű, hogy a felelősség döntő mértékben 
az éppen hatalomban lévőket terheli, hiszen ők rendelkeznek azzal a 
közhatalmi eszközrendszerrel, mellyel a korrupciós ügyek korlátoz-
hatók, illetve megakadályozhatók lehetnének. 

Ráadásul miközben a kormány - a válságra hivatkozva - újabb és 
újabb sarcot vet ki az emberekre, eközben politikai elit sunyin – párt-
állástól függetlenül - hallgat az Állami Számvevőszék megállapításá-
ról, miszerint az állami beruházásokra fordítandó költségelemeket leg-
alább huszonöt százalékkal túltervezik, hogy a pályázatok nyertesei-
nek legyen miből visszaosztani. Mi több, ezt a helyzetet szinte termé-
szetesnek tartva - meglehetősen cinikus egyetértésben - a pártfinan-
szírozás elégtelenségével magyarázzák a pártok politikusai.

A választás előtt különösen súlyos erkölcsi tehertétel az MSZP szá-
mára, hogy a közelmúltban felmerült legújabb ügyek döntő része az 
MSZP-t érintően kerülnek tálalásra, újabban bizonyításra.

A párt mindegyik választási programjában ígéretet tett a korrup-
ció visszaszorítására. Ezek az ígéretek sohasem teljesültek. Emlékez-
tetünk rá, Medgyessy miniszterelnöksége az egyetlen ilyen kísérletre 
(minden ellenkező híreszteléssel szemben) ment rá 2004-ben. Később 
az Üvegzseb törvény már hatályában is csak egy szűk területet érin-
tett, ott sem érvényesül igazán.

A szocialista szavazótábor jelentős része nem csak a megszorítások 
miatt, hanem a közpénz-lenyúlások és a korrupciós ügyekben tanúsí-
tott kétlelkűség, a klientúra fenntartás nélküli kiszolgálása, az egyes 
karrierista pártvezetők gátlástalansága, a volt és kvázi létező koalíci-
ós partner arcátlanságainak kritikátlan eltűrése miatti csalódottságá-
ban vonta meg támogatását a párttól. E támogatottság példátlan zuha-
násának mértékét jól ismerjük. 

A 2010-es választásokon a verbális ígéretek halmaza nem adhatja 
vissza a választói bizalmat. Csakis a hibák és vétkek őszinte beisme-
rése, az erkölcsi és eszmei megtisztulás folyamatának félreérthetetlen 
megkezdése, a hihető tettek felmutatása hozhatnak eredményt, amely 
így a megújulás ígéretét is magában hordozza. A legutóbbi kongresz-
szus ebből alig teljesített valamit.

Mintha az MSZP még mindig nem értené, hogy majd nyolc éves reg-
nálása valóban számos torzulást eredményezett belső viszonyaiban 
is, amelyért a politikai felelősséget az érintetteknek válogatás nélkül 
vállalnia kell. Az nem a felelősség vállalása irányába mutat, ha a ki-
alakult erősorrend alapján – a bázisdemokrácia „elektorai” által meg-
támogatva - összeállítják a választási listáikat, majd a legjobb helyek-
re soroltak magabiztosan várhatják a parlamentbe jutás után a négy 
éves semmittevést, amit a jelenlegi pártpreferenciák valószínűsítenek. 

A bizalmi tőke visszaszerzése mindennél előbbre való! A választá-
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si előkészületek jó lehetőséget biztosítanának ilyen bizalomépítő gesz-
tusokhoz. Ezek elmulasztása azonban tovább fogja mélyíteni a bizal-
matlanság vágta egyre szélesedő repedéseket, melyek mentén a sza-
kadás rövid úton menthetetlenül bekövetkezik, aminek az eredmé-
nye a bächeri látomás beteljesülése lesz – a választók tömegei fognak 
a Jobbikra szavazni. 

Eddig az akkori váteszi jóslat. Bár ezeket a gondolatokat megosztot-
tam az MSZP korifeusaival is, hasztalan erőfeszítésnek bizonyult. Sőt 
további közéleti, majd a párt belső életét érintő botrányok tarkították 
a 2010. április 11-ig terjedő időszakaszt.

Április 11-én éjjel kihirdetett választási eredmény igazolta a szürre-
alista látomást. A jobboldal totális győzelmét hozta és benne a Jobbik 
majd 17%-os eredményével. Amikor leírom mindezt még nem zajlott 
le a második forduló, amely 57 egyéni választási körzet mandátumai-
nak sorsáról dönt, amelyekben egy kivételével mindenütt a Fidesz kép-
viselőjelöltje vezet, döntő többségében nagy fölénnyel. Minden jel arra 
mutat, hogy a már megszerzett 206 mandátum mellett megszerzi azt a 
további 52-t is, amely a 2/3-os parlamenti többséghez kell. 

Ez a 2/3-os többség viszont ma még beláthatatlan helyzetet teremt-
het, hiszen a Fidesz a 2/3 birtokában a teljes közjogi berendezkedést 
átírhatja, közöttük az Alkotmányt is. 

A magyar parlament tulajdonképpen a rendszerváltást követő 20 
év során nélkülözte a baloldal jelenlétét. Bár az MSZP kisajátította 
magának ezt a politikai térfelet, azonban egy-egy villanástól eltekint-
ve, csak szélsőségesen liberális attitűdöket lehetett felfedezni az álta-
luk képviselt politikában. Ennek a térfél-kisajátításnak is köszönhető, 
hogy a tényleges baloldal képtelen volt megmutatni önmagát. A poli-
tikai ismertséghez oly fontos médiajelenlétből szinte teljesen kizárta 
a magyar sajtó ennek képviselőit. 

Pár hónap múlva sor kerül a helyhatósági választásokra is. Arról 
is keveset tudni, hogy milyen tervei vannak a helyhatósági rendszer 
átalakításával a hatalom elkövetkezendő birtokosainak. Bizonyára 
mindent el fognak követni, hogy a választási lendület fennmaradjon 
egy vélhetően szeptemberben megtartandó önkormányzati választá-
sig. Ha letarolták az önkormányzati terepet is, ezt követően fog döb-
benten szembesülni az ország népe a ténnyel, hogy a szürrealista lá-
tomás valósággá vált, a liberalizmus romjain totális konzervatív ha-
talom rendezkedik be, melynek váltópártja akár a szélsőjobbon egyre 
izmosodó Jobbik lehet, miközben e példátlan politikai elzüllés fő fele-
lősei csendben meghúzzák magukat majd pár tucatnyian a parlamen-
ti patkó baloldalán. 
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Az állam és a 2008-as gazdasági válság
Írta: George Stathakis *

* a Krétai Egyetem közgaz-
dasági tanszékének tanára

1. Az állam a neoliberális érában
A Foucault-i hagyomány szerint az államot nem a társadalmon kí-

vüli racionális egységként értelmezik, amelynek az uralkodó osztály 
érdekeinek védelme a célja. Inkább a hatalom forrása, amely az intéz-
ményeken és a társadalmi gyakorlaton keresztül nyilvánul meg. Eb-
ben az értelmezésben az állam úgy írható le mint törvényalkotó, vagy 
mint intézményeinek működési gyakorlata, vagy mint a legkülönfé-
lébb államszerveinek és ügynökségeinek tevékenységi körei és speci-
fikus eljárásai, az államon és a társadalmon belül megjelenő hatalmi 
viszonyok együttese, az adott kormány egyedi feltételeinek megfelelő-
en1. Az állam egy állandóan átszerveződő, átalakuló folyamatban ala-
kítja ki a kormányzás módszereit és formáit. Ugyanakkor mindig van 
rés a deklarált célok és/vagy eszközök, illetve a tényleges gyakorlat kö-
zött. Az államot mindig tágabb keretben kell vizsgálni, a hatalom és 
a hatalomgyakorlás módszereire összpontosítva, arra, ahogyan a ha-
talmi struktúrák hatnak a társadalmi gyakorlatra. Az osztályérdekek 
részét képezik ennek a folyamatnak, de különböző, egymással gyak-
ran ütköző érdekek, megvalósítási megoldások és különböző elképze-
lések közegében fejtik ki hatásukat, s ezért ellentmondásos eredmé-
nyekhez vezethetnek.

Foucault szemléletét, amely az őrültséggel, a szexualitással és a bör-
tönnel foglalkozó tanulmányait jellemzi, első ránézésre nem tudjuk 
hasznosítani a mi érdeklődésünkre számot tartó gazdasági területen. 
Pedig nagyon is jól használható módszer az állam neoliberális időszak-
ban betöltött szerepének vagy „az állam visszatérésének” mint a jelen 
válságra való reakciónak a megértésében.

A neoliberális korszak főbb jellemzőinek egyike, hogy az állam 
mint a javak és szolgáltatások termelője és előállítója lejáratódott. Ez 
a folyamat erőteljes privatizációhoz vezetett, az állam mégis – akár a 
múltban – továbbra is ellenőrzése alá vonta a GDP nagy részét. A leg-
fejlettebb kapitalista gazdaságokban a közkiadások és a nyilvánvaló-
an az adózáson át szerzett közbevételek a GDP 45-50%-ának szintjén 
maradtak. Még a stabilabb gazdaságokban is, amelyek fő példája az 
USA, hatalmasan megnőtt a közadósság. Drasztikusan megváltozott 
annak a módja, ahogyan az állam működött a gazdaságban. Jelentő-
sen megváltozott a közkiadások összetétele és arányai, változhatott az 
állami bevételek növelésének módja és átalakulhatott a közjövedelem 
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megszerzési rendje is, de sehol sem észlelhetünk erős tendenciát „az 
állam visszavonulására”.

Az állami tevékenység négy különböző területre összpontosul:
I. Folyamatosan fenntartotta a létező jóléti rendszereket, bár egy ré-

szüket visszanyeste és privatizálta szolgáltatásaik egy részét.
lI. Támogatta a magánpiacot a különféle, régi és új típusú állami inf-

rastrukturális beruházásokkal és más ágazatok (fegyverzetek, mező-
gazdaság és bizonyos más iparágak) megerősítésével. 

lII. Döntő szerepe volt az államközi szerződésekkel működő globá-
lis piacokon (fegyverzetek, energia, polgári repülés, infrastruktúra).

lV. Megtartotta a monetáris politika monopóliumát, a legtöbb eset-
ben kitartott a hitellel finanszírozott gazdaságnövekedés gyakorla-
ta mellett, ami azután a pénzügyi buborék kipukkadásához vezetett.

Ez a neoliberális állam anti-inflációs politikát követelt. Szerte a vilá-
gon szinte minden kormány ezt alkalmazta a tőke- és a befektetésim-
port szükségessége nevében. Az 1990-es években ilyen politikát folyta-
tott az IMF és e vonatkozásban nagy hatalmat gyakorolt. Mivel a pénz-
ügyi szektor vette át a nemzetközi áru- és pénzforgalom irányítását, 
a nemzetközi pénzügyi körök az uralkodó „dogmától” való minden 
visszalépést megbüntethettek.

Miközben a fejlett országok a neoliberális dogmát prédikálták, a való-
ságban súlyos adósságokat halmoztak fel, ami nagyon is ellentmondott a 

hirdetett elméletekkel. Ez a paradoxon Reagan éveiben keletkezett, 
és megszakítás nélkül (rövid szünettel a Clinton-kormányzat alatt), 
folytatódik a mai napig. A paradoxon a korszak fontos jellemzője sok 
európai gazdaságban is, nemcsak az USA-ban.

A növekvő adósság azt is jelenti: nem hogy nem csökken az állam 
szerepe, hanem továbbra is központi szerepet játszik a tőkefelhalmo-
zás folyamatában, jóllehet egészen eltérő módon, mint az 1930-1980-as 
évek szabályozott kapitalizmusának az időszakában. A radikális politi-
kai és gazdasági elméletekben az állam központi szerepet tölt be, akár 
azokban, amelyek a kapitalizmust úgy tekintették, mintha a stagnálás 
állandó állapotában lenne, akár azokban, amelyek a csökkenő profit-
rátát, vagy a profitok stagnálását hangsúlyozták2.

2. A globális gazdaság
Az utolsó két évszázadban a gazdasági válság mindig nemzetkö-

zi volt, nem pedig nemzeti. Alkalmanként felléphettek nemzeti vál-
ságok, de ezeknek vagy erős nemzetközi elemei voltak, vagy nagyon 
sajátos körülményekből származtak. Minden esetre, csekély az össze-
függésük a jelenlegi válsággal.

A nemzetközi gazdasági válságok komoly zavar következményei a 
nemzetközi áruforgalom (nemzetközi kereskedelem) és a nemzetközi 
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pénzforgalom (pénzügyi hálózat) kapcsolatában. A nemzetközi áru-
forgalom minden történelmi időszakban olyan nemzeti gazdaságokat 
eredményez, amelyek a világ többi részével folytatott kereskedelmük-
ben vagy felesleggel vagy deficittel működnek. A pénzforgalomnak el-
lenkező irányban kell mozognia, hogy kiegyensúlyozza a rendszert. 
Egy olyan nemzeti gazdaság, amilyen a görög, amely állandóan nagy 
kereskedelmi deficittel működik, mindig a hajózás, a turizmus, a ki-
vándorlók átutalásai, a külföldiek befektetései, és ami a legfontosabb, 
a külföldi kölcsönök által generált pénzbeáramlástól függött.

Az e két forgalmat (az áru és a pénzforgalmat) szabályozó nemzet-
közi rendszernek mindig specifikus szabályrendszere volt. A 19. szá-
zadban, a brit hegemónia alatt ez a szabad kereskedelem és az “arany-
standard” kombinációja volt. Az aranystandard rendszert a két háború 
közötti időszakban egy időre (1926-1931.) újra bevezették, ami szeren-
csétlen lépésnek bizonyult, és hozzájárult az 1929-es válsághoz. A há-
ború utáni időszakban, a Bretton Woods (1945-1971.) egy rögzített cse-
rearányú rendszer volt, amelyben az aranyat a dollár váltotta fel, és ke-
reskedelmi többlettel működő nagy gazdaságként az USA szolgáltatta  
a pénzt különféle formákban a világ többi része számára.

Ebből a nézőpontból mutatta be klasszikus tanulmányában3 az 1929-
es válságot Kindleberger. Az 1930-as évek recesszióját az első világhá-
borút követő labilis berendezkedésen keresztül magyarázta meg. A ki-
alakult rendszer magába foglalta a súlyos háborús jóvátételeket, ame-
lyeket Németországnak fizetnie kellett (és amelyeket Keynes annyira 
bírált), és a túlértékelt brit fonton és francia frankon nyugvó elrende-
zést. Ez egy állandóan labilis nemzetközi rendszerhez vezetett, ame-
lyet az amerikaiak bizonyos pontig készek voltak kölcsönökkel finan-
szírozni. Az 1926-os visszatérés az aranystandard rendszerre a dolgo-
kat még tovább rontotta. Az USA nem akarta fenntartani a rendszert, 
Britannia pedig nem volt képes rá, így az összeomlott.

A háborút követő keynesiánus időszakban az USA vált a Bretton 
Woods-i rendszert támogató alapok központi szolgáltatójává. Az 
1970-es válság után, számos változás történt. 1980 után, a nemzetközi 
pénzügyi rendszer szabályozási keretek nélkül maradt. Ráadásul, az 
1980-as évek közepétől az USA növekvő kereskedelmi deficitű gazda-
sággá vált, amely állandó pénzbeáramlást igényelt a világ többi részé-
ből. Végül, a devizaárfolyamok alakítását átvették a nemzetközi pia-
cok, és megszüntették a pénzpiacok szabályozását.

Ezek a fejlemények a devizaárfolyamok állandó fluktuációját eredmé-
nyezték; erősen ösztönözték a spekulációs pénzügyi tranzakciókat va-
lamint gyakori és erős pénzügyi válságokhoz vezettek (Mexikó – 1995., 
Délkelet-Ázsia, Oroszország, Brazília - 1998, Argentína - 2001.). Foko-
zatosan, a stratégiák egész tartománya alakult ki, hogy megvédjék a 
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gazdaságokat az ilyen fluktuációktól. Az Európai Unió közös pénzt 
alkalmazott, Kína a „dollarizálás” mellett döntött, míg más gazda-
ságok (Brazília és a legtöbb latin-amerikai gazdaság) visszavonult a 
„dollarizációtól”, hogy elkerülje a nagy válságokat.

1990 óta és a nagy geopolitikai változások után, amelyek a kele-
ti tömb összeomlását és Kína irányváltását kísérték, a világgazdaság 
a nemzetközi áru-, befektetés- és pénzforgalom intenzív növekedésé-
nek a szakaszába lépett. Az ipari termelésben Kína felemelkedő világ-
hatalommá vált. Oroszország mint nagy energiaszállító visszanyerte 
pozícióját. Európa megvalósította a Kelet és a Balkán felé bővülő mo-
netáris uniót és – elsősorban a német export következtében – keres-
kedelmi többletű gazdasági terület maradt. A pénzügyi tranzakciók 
New Yorkban és Londonban centralizálódtak, amelyek a világ megta-
karításainak nagy részét kezelték, és onnan minden lehetséges irány-
ban mozogtak, befektetések, kölcsönök és spekulatív tőke formájában.

A globális gazdaság növekedése a technológiai változás (termelé-
kenységnövekedés az USA-ban, Európában és Japánban), a bőséges 
és olcsó munkaerő elérhetősége (Kínában, Indiában és más országok-
ban, ezt gyors urbanizációs folyamat kísérte), és a világpiac növeke-
dése kombinált hatásán alapult. A fejlett kapitalista gazdaságok szol-
gáltató gazdaságokká váltak (az USA-ban a mezőgazdaság a lakosság 
3%-át, míg az ipar a lakosság 12%-át foglalkoztatja). Az ipar a fejlődő 
világba költözött. A harmadik világban a falusi gazdaságok gyakor-
latilag mindenütt összeomlottak, az emberek nagy száma migrációra 
kényszerült. Majdnem másfél milliárd ember költözött megavárosokba 
vagy más országokba.

Annak ellenére, hogy a globális gazdaság legtöbb gazdasági muta-
tója folyamatosan nőtt és javult, a fejlődő világban a társadalmi egyen-
lőtlenségek hatalmasra nőttek, a lakosság jelentős része teljesen mar-
ginalizálódott (mint Latin-Amerikában), és nőtt a nemzetközi egyen-
lőtlenség is, bizonyos területeken pedig (szubszaharai, vagyis Feke-
te-Afrika) egyáltalán nem volt növekedés.

3. Az USA gazdasága
Az USA-gazdaság, ahol a jelenlegi gazdasági válság keletkezett, stra-

tégiai súlyú a globális gazdaságban. A világgazdaság 23%-át képvi-
seli, ez kicsit kevesebb, mint az Európai Unió 25%-a. Japánnal és más 
fejlett országokkal együtt, ahol összesen egymilliárd ember él, a glo-
bális jövedelem közel 80%-át jelenti, míg a fennmaradó ötmilliárdnak 
csak 20% a részesedése.

Az 1980-as évek közepétől kezdve rendszeressé vált, hogy az USA 
kereskedelmi deficittel, hiánnyal zárja az évet. 1980-ig viszonylag „zárt” 
gazdaság volt, a GDP 3-5%-át kitevő importtal és exporttal. Azóta az 
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import a GDP 15-17%-a körülire nőtt, az export pedig 10% körülire. Az 
USA exportja elsősorban fegyverzetet, mezőgazdasági termékeket és 
technológiát tartalmaz. Ezen kívül sok tőkét vont el a közvetlen kül-
földi tőkebefektetés és a spekulatív tevékenység. Az utóbbi 20 év so-
rán, a kereskedelmi deficit állandóan nőtt.

Ezt a deficitet két módon finanszírozták. 1980-tól 1995-ig az állam-
kötvények értékesítése volt az elsődleges forrás. Ez erős dollárt és ma-
gas kamatokat jelentett, hogy vonzzák a világ megtakarításait. 1995 
után a politika mindenféle „strukturált papírok” felé tolódott el. Az 
úgy nevezett „pénzügyi forradalom“ az újfajta értékpapírok hatalmas 
tartományát vezette be, és az USA-ban a fogyasztás és a lakossági in-
gatlan-hitelek robbanása kísérte.

Az ingatlanboom 1998 után kezdődött (a hitelek elérték az USA 
GDP-jének a 40%-át). Ez összefüggött azzal, hogy a bankok átvették a 
„hűtőszekrény-finanszírozó“ piacot. Ezek a szegény lakosságot kiszol-
gáló mikrofinanszírozás párhuzamos rendszerei voltak. A szegény la-
kosságot az amerikai lakosság 20%-ára becsülik; ők addig nem fértek 
hozzá a bankrendszerhez. Az új érában ezeknek a párhuzamos rend-
szereknek a magasabb kamatai vonzották a bankokat.

A bankok átvették ezeket a nagy kockázatú tevékenységeket és biz-
tosító társaságoknál biztosították a kölcsönöket; ezeket az értékpapíro-
kat aztán kisebb egységekre darabolták, keverve mindenféle más ügy-
letekkel, majd a Wall Street-i befektetési bankok eladták ezeket az USA 
és a világ piacán. A vevőket Athéntól Maniláig vonzották a Lehman 
Brothers különböző strukturált alapjai által kínált magas kamatlábak, 
nem tudva, mi volt ezeknek a kamatoknak a forrása. Amint a piac nőtt, 
otthon a bankok készek voltak további kölcsönöket nyújtani a szegény 
lakosságnak, függetlenül a törlesztési képességétől, mivel világszerte 
kereslet volt az ilyen típusú értékpapírok iránt. Az alacsony infláció 
és az alacsony kamatlábak időszakában, a rendszer kész volt elfogad-
ni a nagy kockázatú értékpapírokat és különböző szofisztikált „pénz-
ügyi termékeket”, amíg azok magas hozamok ígéretével kecsegtettek.

A „szegények kölcsönei“ elérték az egybillió (1012) dollárt. Egy má-
sik billiót a nagyvállalatok rövid határidejű kölcsönei tettek ki, ame-
lyek a hitelt közvetlenül a befektetőktől, nem a bankoktól vették fel. 
Egy harmadik billió a közületi szervezetek (helyi hatóságok, egyete-
mek és mások) kölcsöneiből állt. Ez a három billió része volt a finan-
szírozási folyamatnak és az „elpénzügyesedésnek”, amely mindenfé-
le értékpapírfajtákat hozott létre.

Mindezek összesen az amerikai GDP 25%-át vagy a globális világ 
jövedelmének majdnem 5%-át tették ki. Reálgazdasági nézőpontból, 
a pénzügyi szektor vált az USA gazdaságának legfontosabb „export-
szektorává“.

GazdasáGi és politikai válsáG



43

Ugyanakkor ezeket az új pénzügyi eszközöket felhasználták, a hi-
tel hagyományos területein is. Például, sok kelet-európai ország kapott 
tipikus rövid távú kölcsönöket nemzetközi bankoktól, de csere, swaps 
formájában. Amikor a pénzüket a válság közepén leértékelték, előre 
meghatározott árfolyamon kellett a hiteleket visszafizetniük, s ez gya-
korlatilag lehetetlen volt.

A „pénzügyi forradalom“ mindenki számára előnyösnek látszott. Mi-
vel nőttek az ingatlanárak, a „szegények“ évente nyereséges helyzetben 
találták magukat. A bankok a hagyományos tevékenységeik mellett, új 
tevékenységeket találtak maguknak, aktívan belekezdtek az értékpa-
pír kereskedésbe, a kereskedelmi hitelek és a biztosítási kötvények for-
galmazásába. Mindent megtettek az 1933. évi törvény megszüntetésé-
ért, amely tiltotta az értékpapír-forgalmazást és a pénzügyi befekteté-
si tevékenységben való részvételüket. A törvényt először Clinton vizs-
gálta felül 1998-ban, cserében a bankok vállalták a „szegények” hite-
lezését, majd a Bush-kormányzat megszüntette 2001-ben és 2003-ban. 
A Wall Street a valaha volt eufória kellős közepén volt.

A Bush kormányzás második időszakában, az elnök „új otthont“ 
ígért „minden amerikai családnak”, függetlenül a stagnáló bérektől és 
a szociális juttatások csökkentésétől, Greenspan az új „amerikai csoda” 
megteremtőjeként mutatkozott be. A gazdaság növekedése több mint 
egy évtizeden át az új építkezéseken és a fogyasztási boomon alapult. 
Greenspan védelmezte a kereskedelmi hiány végtelen bővülését és ke-
véssé aggasztotta a költségvetési hiány (amely tartalmazta a költséges 
iraki háborút). Ténylegesen amíg a világ többi része öntötte a pénzt az 
amerikai gazdaságba ezeken az új típusú szofisztikált „pénzügyi ter-
mékeken” keresztül, a rendszer egészen hatékonyan működni látszott.

Mint az ilyen esetekben történni szokott, a válság akkor lép fel, ami-
kor egy gazdasági mutató esni kezd. A fordulatot az ingatlanok árá-
nak a hanyatlása jelezte 2007 végén. A „vagyonbuborék” kilenc hó-
nappal később pukkadt szét. Greenspan azt mondta, hogy valószínű-
leg „bizonyos számú hibát” követtek el, mivel a rendszer túlságosan 
függött a rendkívül olcsó hitelektől. A részvénypiac 40-50%-kal esett 
vissza világszerte. A válság neve elég pontosan ragadta meg azt, ami 
történt: „hitelroppanás”. Elszállt az a gondolat, hogy a pénzpiacok ön-
szabályozók, vagy azok lehetnek.

Olybá tűnik, a hitel összeroppanása a Wall Streeten specifikus ér-
dekekből követett „irracionális” stratégiák jelensége, ám az ilyen stra-
tégiák csak a reális gazdasági növekedés időszakaiban lehetségesek, 
olyan időszakokban, amikor a reálgazdaság – ebben az esetben a glo-
bális gazdaság – növekedési szakaszban van. Másként ez nem lehetsé-
ges. Tehát a múlt évtized spekulatív boomját a globális tőkeakkumulá-
ció reális növekedése tette lehetővé. Ez a folyamat mégis nagyon sajátos 
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történelmi feltételek között ment végbe, amikor a legerősebb gazdaság 
képtelen volt egyensúlyt teremteni a nemzetközi áru- és pénzáramlás 
folyamataiban, és így a fő okozójává vált az újabb és újabb reálgazda-
sági egyensúlybomlások kialakulásának. Az USA képtelen fenntarta-
ni a globális gazdaság létező jelenlegi rendszerét.

4. A globális recesszió
A „hitel összeroppanása“ a „vagyon elpárolgásához“ vezetett, ha-

sonlóan azokhoz a folyamatokhoz, amelyeket Marx a múltban is ki-
mutatott. A „vagyonbuborékhoz” kapcsolódó gazdagság különböző 
formáinál (arab befektetési alapok, orosz milliomosok, harmadik vi-
lági burzsoázia) egyértelműen megjelent a befektetések értékcsökke-
nése. Az amerikai középosztály felfedezte, hogy az összes befektetett 
gazdagsága (házak, részvények, magánbiztosítás) értékének a felét két 
hónap alatt elvesztette.

Az amerikai vállalatoknak, amelyeket az óriás bankcsoportokkal, 
a nagy biztosítótársaságokkal és az 500 legnagyobb céggel azonosíta-
nak, a tőzsdei értékük összeomlásával néztek szembe. Ami még rosz-
szabb, a bankok és a biztosító társaságok képtelenek voltak mérleget 
zárni, egyensúlyba hozni a mérleg két oldalát. A vállalati Amerika ba-
jai a “vagyonbuborékban” való mély részesedésből származtak.

A pénzügyi szektor válsága nem vezet szükségképpen recesszió-
hoz. A reálgazdaság az utóbbi 30 évben, számos alkalommal viszony-
lag érintetlen maradt. Mihelyt azonban megkezdődött a 2008. évi pénz-
ügyi válság, „1929 kísértete” újra megjelent. Ez arra utal, hogy 2008-at 
nem közönséges buborékként értékelték.

1929-ben a modern történelem legnagyobb recesszióját (1930-1933.) a 
tőzsdei összeomlásnak a reálgazdaságra való átterjedése okozta. 1929. 
határkővé vált a gazdasági elméletben. Megindította a keynesi gazda-
ságpolitikai időszakot (1930-1980). A monetaristák (Friedman et al.) is 
nagyon dolgoztak a témán. A monetarista értelmezés kulcsaspektusa 
az, hogy 1929. nem a magánpiacok kudarcát képviselte, mint azt Keynes 
állította, amely megkövetelte a rendszer állandó állami szabályozását. 
Inkább az állami intézmények (monetáris hatóságok) rossz irányú po-
litikája vezetett a recesszióhoz. Gyakorlatilag azt kritizálták, hogy az 
állam hagyta a bankokat csődbe menni, csökkentve így a pénzellátást 
a gazdaságban, és ez okozta a reálgazdaság zsugorodását.

Ennek az elemzésnek közvetlen hatása van 2008-ra. A világ legtöbb 
kormánya azzal reagált a 2008. évi válságra, hogy mindenáron próbál-
ta „menteni a bankokat”. A neoliberális korszak uralkodó monetarista 
dogmája egyértelműen érvényesült Nyugat-Európában, talán kevésbé 
az USA-ban, ahol az Obama-kormány késznek látszott bővíteni az ál-
lami beavatkozást a gazdaságba mind monetáris, mind fiskális eszkö-
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zökkel, és kevésbé ragaszkodott a „mentsd a bankokat” és „növeld a 
pénzellátást” dogmához.

2009-ben a recesszió világszerte három fő ok miatt vált súlyossá:
a) A vagyonbuborék mérete 3-4 billió dollár, ami a globális GDP-

nek közel 5%-át képviseli. Ténylegesen, a zéró növekedés vagy cse-
kély negatív növekedés néhány éven át majdnem elkerülhetetlen, mi-
előtt a globális gazdagság fiktív-virtuális és reális értéke ismét egyen-
súlyba kerülne.

b) Az alapvaluták (dollár, euró, yen) közötti rugalmas árfolyamok 
rendszere további instabilitást okozott és még okozhat is. Makrogazda-
sági koordinációra van szükség a nemzetközi pénzügyi rendszer sta-
bilizálásához, de a G-8 és a G-20 egymást követő ülésein csak mini-
mális eredmények születtek. A válságra adott válaszaikban az USA és 
Kína keynesiánusabbnak látszanak, míg az Európai Unió mélyen be-
lesüppedt a neoliberális gondolkodásba. Gyakorlatilag erre a két gaz-
daságra hárul a globális gazdaság kihúzása a recesszióból.

c) Nagy marad a defláció veszélye, és már erős hatása van a Harma-
dik Világ gazdaságaira, amelyek a nyersanyagexporttól függenek. A 
recessziónak a Harmadik Világ gazdaságaira gyakorolt hatása hatal-
mas szociális költséggel jár. A nyersanyagárak stabilizálása és masz-
szív segítség nyújtása a szenvedő gazdaságoknak bármely politiká-
nak, amely a globális kereslet fenntartására irányul, szükséges része.

Fordította: Dr. Szende György
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KRITIKUS JELENTÉS A ROMÁNIAI 
VÁLSÁGRÓL
Írta: Petre Damo*

* újságíró, a román Szociális Fó-
rum mozgalom egyik aktivistája

1.  Bevezető: Válságról válságra 
Nem állna távol az igazságtól, ha azt mondanánk, hogy Romániá-

ban a válság egy már beágyazódott, több rétegű válságra rakódott rá.
Ami a román államban és a társadalomban ma a románokkal történik – a 

szegénység magas aránya, a növekvő különbségek a szegények és a gazdagok 
között, az általánossá vált korrupció, a gazdasági elmaradottság és a politi-
kai megaláztatás, az ország romló nemzetközi státusza –, annak gyökerét már 
1990-1991-ben, a politikai és gazdasági átmenet kezdetének idején megtaláljuk. 
Döntő hatással volt rájuk a kommunista rezsim eltávolításának és a román ál-
lam újraépítésének módja.” [Stoenescu, Alex Mihai, ‘From the backstage of 
the battle for Power 1989-1990. The first Government Petre Roman’, page 1 
(A hatalmi harc hátteréről 1989-1990. Petre Roman első kormánya, 1. oldal), 
RAO International Publishing Company, Bukarest, 2006]

Politikai értelemben a jelenlegi elhúzódó válságot az egész politi-
kai osztály ürügyként használta fel a nehéz társadalmi-gazdasági hely-
zet igazolására és arra, hogy feledtessék a néppel: bár más okok mi-
att, de már a válság beköszönte előtt is ugyanolyan [rossz] volt az élet. 
Az idő múlásával az emberek többsége fokozatosan elveszítette a po-
litikai osztályba vetett bizalmát, amelyet korruptnak, illegitimnek és 
a bajok egyik fő okának tekint.

A román politika sajátossága abban rejlik, hogy önmaguk népsze-
rűsítésének eszközeként a populizmust, valamint a túlzott nacionaliz-
must és a sovinizmust nemcsak a neoliberális pártok és a szélsőjobb 
alkalmazzák, hanem a baloldal is, különösen a szélsőbal. Sajnos ez a 
fajta politikai magatartás nemcsak egy megkövült ortodox ideológiát 
tükröz, és új, konkrét politikai megoldások kialakításának a képtelen-
ségét, hanem a baloldal tönkretételének veszélyét is felveti.  

A román politikai színtérnek ezt a vázlatos jellemzését tökéletesen 
igazolták a június 7-i európai parlamenti választások, amelyen a vá-
lasztásra jogosultaknak csupán 27,67%-a vett részt, s ez messze a leg-
alacsonyabb a 43%-os európai átlaghoz képest. A 22 milliós lakosság-
ból csak 5 millió embert jelent. A szavazók aránya a városokban még 
ennél is alacsonyabb volt, különösen a fővárosban, ahol – megdöbben-
tő módon – 15% szavazott. Ráadásul, mint az a szenátus elnökének má-
jus 9-i nyilatkozatában is megjelent, a szavazók 20%-a „választási tu-
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rizmusba” keveredett, vagyis a lakóhelyétől eltérő másik helyen, külön 
listákra szavazott, ami pedig a választási csalás egyik fő módszere volt.  

Az európai parlamenti választások győztesei, akik az 5 millió szavazó 
30%-ával lettek európai parlamenti képviselők, meglehetősen illegitim 
háttérrel rendelkeznek a többi 20,5 millió szemében, akik ugyan nem 
mentek el az urnákhoz, de mégis román állampolgárok és adófizetők.

A lakosság széles körének érdektelensége mellett szabad utat, új len-
dületet kapott a populizmus és a szélsőségesség. Az elemzők és a mé-
dia által felhozott példák: Nagy Románia Pártjának (PRM), a szava-
zatok 8,4%-ával sikerült két mandátumot besepernie. Vagy egy másik 
példa, az elnök félművelt leánya, mindenféle választási trükkökkel és 
az elnök pártjaként közismert Demokrata Liberális Párt (PDL) támo-
gatásával kapott 4,2%-ot.   

Ami a társadalmi helyzetet és a társadalmi igazságosságot illeti: a 
középosztály lelkesen üdvözölt felemelkedése, mint a társadalmon be-
lüli tisztességesebb vagyonelosztás jelzése, végül is nem váltotta be az 
eredeti ígéreteket, nem számolta fel a szegények és a gazdagok közöt-
ti különbségeket. Az újgazdagok csatlakoztak a már eddig is gazda-
gok klubjához, a gazdagok még gazdagabbakká váltak, az átlagjöve-
delemmel rendelkező emberek pedig legjobb esetben is tartották élet-
színvonalukat, vagy elszegényedtek, miközben a szegények még sze-
gényebbekké váltak. 

A gazdaság területén – a példa nélkül álló 2008. évi gazdasági nö-
vekedéssel való hivatalos dicsekvések ellenére – nyilvánvalóvá vált a 
valóság, amikor kiderült, hogy a válság egy nagyon is gyenge gazda-
ságra sújtott le, és a vállalatok sorra egymás után elkezdtek bezárni.

A környezetvédelem vonatkozásában – annak ellenére, hogy Ro-
mánia egy alaposan kimódolt, az európai normákkal kompatibilis 
törvényt fogadott el – a törvény gyakorlati alkalmazása messze elma-
rad az európai sztenderdtől. Az a tény, hogy a környezetvédő pártok 
gyenge népi támogatással rendelkeznek, és eddig sohasem voltak ké-
pesek elérni, hogy bekerüljenek a parlamentbe, azt mutatja, hogy e té-
ren nagy a mentális elmaradás.  

A kultúra, a művészetek és az oktatás területén az erkölcsi normák 
folyamatos romlása, a korábbi értékrendszer értek nélküliséggel vagy 
különösen a fiatalabb nemzedékek esetében inkább értékellenességgel 
való helyettesítése, és a populizmus növekvő vonzása a társadalom ál-
talánossá vált morális és kulturális válságának jelei.

2. A válság előtt 
Jóllehet a közeledő válság első jelei 2008 késő nyara, kora ősze óta 

nyilvánvalóak voltak, a politikai osztály és a hatóságok vagy kerülték 
a témát, vagy egyszerűen tagadták, hogy a válság esetleg Romániát is 
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érintheti. Sem az első amerikai pénzügyi intézetek összeomlása, sem 
a nemzeti valuta drámai leértékelődése után, amelyet a Nemzeti Bank 
kormányzójának, Mugur Isarescunak nyilvános figyelmeztetése köve-
tett a lej (ROL) elleni pénzügyi támadásról, nem ismerték be, hogy a 
válság elsöprő erejű hulláma hamarosan eléri Romániát.

E tekintetben a leginkább közismert bizonyítékot a 2008. novembe-
ri parlamenti választások szolgáltatták. A választási kampány során 
az összes politikai párt (a kormányzó liberálisok kivételével), valamint 
az elnök és a jövendőbeli miniszterelnök az állami szektorban, külö-
nösen az oktatás, az egészségügy és az államigazgatás területén ha-
talmas fizetésemelésekre tettek ígéretet.

Nem arról van szó, hogy a fizetésemelések ne lettek volna nagyon is 
jogosak és szükségesek. A gond az, hogy a fizetésemelések ígérete egy-
szerű választási hazugság volt. A választások után pedig az elmaradt 
fizetésemeléseket a válság következményeként tüntették fel, így pró-
bálták az ártatlanságukat bizonyítani. Ennek következtében – amikor 
a parlament elfogadta a tanárok 50%-os fizetésemelésére vonatkozó tör-
vényt – a kormány a pénzügyi válságra és az IMF által követelt megszo-
rításokra hivatkozva megakadályozta a törvény életbe léptetését. Füg-
getlenül a pénzügyi okoktól és a politikai magyarázatoktól, ez a lépés 
Romániát – úgy is, mint uniós tagországot – olyan országnak mutatja 
be, amely semmibe veszi a saját alkotmányát és a demokratikus elveket.

Ebből könnyen levonhatjuk az erkölcsi tanulságot. De idézhetjük egy 
román forradalmár, Tudor Vladimirescu szavait is, aki egy 1821-es le-
velében az országot irányító bojárokra utalva kijelentette, hogy „az ál-
lam a nép, nem pedig a rablók bandája”. Vagyis, ha a kormány és a po-
litikai osztály nem tudták – amint azt állítják –, hogy válság közeleg, és 
mégis megígérték az állami szektorban a fizetésemeléseket csak azért, 
hogy megnyerjék a választásokat és megkaparintsák a hatalmat, akkor 
a jó erkölcs hiányában nem jogosultak az ország vezetésére.   

3. Amikor a válság beköszöntött 
Úgy tűnik, hogy néhány kelet-európai országban az Európai Bizott-

ság felügyelete mellett megkapott IMF-kölcsönt a válságleküzdési terv 
egyik pillérének gondolják. A recesszió elhúzódását még az optimista 
becslések is 2-5 évre teszik. 

Romániában a válságból való kilábalás hivatalos terve alapvetően 
a következő öt elemből állt: az IMF-től és az Európai Bizottságtól egy 
hatalmas kölcsön megszerzése, a közkiadások drasztikus lefaragása, 
a közalkalmazottak bérének szabályozását szolgáló külön törvény be-
vezetése, átalányadózás bevezetése, valamint egy társadalmi és nem-
zeti szolidaritási felhívás.

Annak ellenére, hogy a konszolidációs tervet elfogadták és végre-
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hajtották, az Európai Bizottság 2009. május 13-án szankciókkal sújtot-
ta Romániát azért, mert a GDP-arányos költségvetési deficit a 2008. évi 
3%-hoz képest 5,4%-ra emelkedett.

Paradox módon 2009. január eleje óta kizárólag két gazdasági ágazat 
folytatott komoly reklámozást Romániában: az autógyárak és a ban-
kok. Habár az elsőnek nem sikerült még olyan jól rendbe jönnie, a ban-
kok láthatóan növelték profitjukat, annak ellenére, hogy megszorító in-
tézkedéseket fogadtak el, köztük a lakosság és a kisvállalatok részére 
nyújtott hitelek befagyasztását. Ily módon – a Romania Libera napilap 
2009. június 2-i riportja szerint – Románia első tíz bankja, a Bankpost 
kivételével az év első három hónapjában nagy profitra tett szert, ku-
mulált nyereségük 244 millió eurót tett ki. A Volksbank és az ING re-
kord méretű nyereséget ért el. Néhány elemző ezt a paradox helyze-
tet, mely szerint a gazdaság válságban van, a bankok pedig kiemelt 
nyereséget realizálnak, azzal próbálják megmagyarázni, hogy a ban-
kok nem képeztek elég tartalékot a bedőlt hitelek mögé, és emiatt tű-
nik magasnak az idei éves nyereségük. A Nemzeti Bank kormányzója 
2009. május 22-én optimistán nyilatkozta, hogy még mindig úgy vé-
li: a romániai recesszió „V” formájú és a legmélyebb ponton már túl 
van, de mások óvatosabbak és azt mondják, hogy az elkövetkező hat 
hónap lesz a legrosszabb, az pedig még előttünk van. A valóság azon-
ban nem látszik alátámasztani ezeket a megnyugtató vélekedéseket.

3.1. A kölcsön
Az IMF-től és az Európai Bizottságtól kapott, szűkebb értelemben 

vett kölcsönt – hozzávetőleg 20 milliárd eurót – több részletben folyó-
sítják, és ismeretlen feltételek mellett minimum hét év alatt törlesztik. 
Utólag derült ki, hogy a kölcsön pontos összege az IMF-től 13 milli-
árd euróból és az EU-tól 5 milliárd euróból tevődik össze. Ennek a köl-
csönnek a felhasználásáról szóló hivatalos magyarázatot – melynek 
nagy részét a munkaügyi miniszter szolgáltatta a 2009. március 24-én 
az Antenna3 tévécsatornán közvetített beszélgetés alkalmával – a kö-
vetkezőképpen lehetne összefoglalni: egyfelől a teljes kölcsönösszeg 
kétharmada a Nemzeti Bank valutatartalékait gyarapítja. Ez a rész  te-
hát a nemzeti valutának, a lej összeomlásának és így egy pénzügyi ka-
tasztrófának szükségszerű elkerülését szolgálta; másfelől  azt mond-
ták, hogy vissza kell szerezni a külföldi befektetők bizalmát, ami ha 
megvalósulna, javítaná Románia besorolását a nemzetközi hitelminő-
sítőknél; harmadikként azt mondták, hogy a kölcsön az egész szociá-
lis rendszer támogatásához szükséges (vagyis nyugdíjak fizetésére, a 
közszolgálati fizetések fedezetéül és az oktatás, az egészségügy, a kul-
túra és mások fenntartására szolgálnak).

E kölcsönkérelem kritikája többnyire két szempontra fókuszált: az 

GazdasáGi és politikai válsáG



50

IMF-től kölcsönzött pénzből pénzügyileg és gazdaságilag egyetlen 
állam sem jött még rendbe, és szégyen, hogy az IMF bizonyos pénz-
ügyi, gazdasági, sőt politikai feltételeket támaszt a kölcsön nyújtásá-
hoz. Következésképpen komoly elemzők és a média is aggodalmukat 
és bizonytalanságérzésüket hangoztatták, amelyet a román kormány 
és az IMF közötti megállapodás körüli titkolózás csak tovább erősített.

Ráadásul senki sincs abban a helyzetben, hogy a továbbiakban fel-
ügyelje a kölcsön felhasználásának módját. A bizalomhiányt a köl-
csönnyújtást övező átláthatatlanság és demokráciahiány okozza. So-
kan hozzátették még, hogy a Románia által valaha kért legnagyobb 
kölcsön az 1920-as évek elején sem haladta meg a 400 millió USD-t. 
Ilie Serbanescu közgazdász, korábbi pénzügyminiszter aggodalmának 
adott hangot amiatt, hogy a kölcsönhöz való hozzájutás azzal a kocká-
zattal jár, hogy a kölcsönt a külföldi bankok romániai fiókvállalataiba 
pumpálják majd. Más szóval a kölcsönt csupán a külföldi bankok és a 
transznacionális vállalatok veszteségeinek fedezésére fordíthatják. Az 
előbb említett spekulatív feltételezést csak megerősítette az, amikor a 
Pénzügyminisztérium 2009 májusában eurókötvényeket bocsátott ki 
közvetlenül azután, hogy Románia az IMF-el aláírta a hitelszerződést. 

Másfelől mind a szakértők, mind az elemzők, mind a média jelen-
tős része többszörösen kritizálta a kölcsönfelvétel politikai eldönté-
sének módját. Az IMF-kölcsön felvételének ötlete 2009. január elején 
egyetlen személy, nevezetesen az elnök részéről merült csak fel, aki 
José Manuel Barrosóval tárgyalt erről. Később a miniszterelnök és a 
kormány is felkarolta a gondolatot. A parlament csak egy későbbi stá-
diumban adta formális beleegyezését abba, hogy az IMF-fel tárgyalá-
sokat kezdjenek, de semmiféle nyilvános vita nem zajlott a kérdésről. 
Figyelembe véve, hogy nem a Nemzeti Bank, nem az elnök, és nem a 
kormány fogja a kölcsönt visszafizetni, hanem a román nép, amely-
nek keményen kell dolgoznia, és mostantól fogva sok éven át áldoza-
tokat kell hoznia ennek a kölcsönnek a törlesztése érdekében, termé-
szetes lett volna megkérdezni az emberek véleményét ebben az ügy-
ben. Ez nemcsak demokrácia-deficitre utal, hanem annak az elvnek a 
semmibevételére is, miszerint egy demokráciában nem lehetséges és 
nem elfogadható, hogy egyetlen ember, akár maga az elnök legyen az, 
aki az élet minden területén [elegendő] szakértelemmel rendelkezik.

A kölcsönkérelemre vonatkozó döntés megkérdőjelezésének alá-
támasztására jogosan vetődhetett fel 2008 végén, illetve 2009 elején a 
felső szintű politikai diskurzus dualizmusának és kétértelműségének 
problémája. Kezdetben az elnök és a kormány kijelentette, hogy Ro-
mánia elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy köl-
csön nélkül is megbirkózzon a válsággal. Később a diskurzus radiká-
lisan megváltozott. Mind az elnök, mind a kormány kijelentette, hogy 
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egy pénzügyi katasztrófa elkerülése érdekében Romániának sürgősen 
IMF-kölcsönre van szüksége.

Tony Lybek, az IMF romániai és bulgáriai vezetője a Gandul nevű na-
pilapban, május 20-án megjelent interjúban hangsúlyozta, hogy a meg-
állapodás feltételei a múltbelieknél kevésbé szigorúak, de figyelmezte-
tett, hogy a „humánusabb” kondíciókkal Romániának nem szabad visz-
szaélnie és kifogásként használnia a gazdasági reformok halogatására.

3.2. A közkiadások drasztikus csökkentése 
Az állami költségvetésben a közkiadások drasztikus csökkenté-

se – negatív társadalmi reagálást gerjesztve - leginkább a lakosság ala-
csony és átlagos jövedelemmel rendelkező részét érinti. Az intézkedé-
seknek négy fő eleme: csökkentették a közszféra bérjellegű kiadásait, 
befagyasztották a közalkalmazottak bérét és a nyugdíjakat, megszün-
tették a mellékjuttatásokat és egyéb bérkiegészítő pótlékokat, betiltot-
tak mindenféle álláshalmozást, és bevezették az úgynevezett luxus-
nyugdíjak, illetve nagyon magas közalkalmazotti fizetések különadóját. 

Az IMF irányelveivel összhangban a közszféra fizetéseivel kapcsolatos 
kiadásokat a GDP 2008. évi 8,4%-áról 2009-ben 7,9%-ra kell leszorítani. 
A válság legrosszabb évében a fizetések és a nyugdíjak befagyasztása 
a kormány egyik legnépszerűtlenebb intézkedésének minősül. Ez az 
intézkedés elsősorban a közszféra azon dolgozóinak többségét érinti, 
akiknek alacsony a fizetésük, viszont a magas jövedelemmel rendelke-
ző köztisztviselőket nem. Ráadásul megkezdődött az állami nyugdíj-
járulékok befizetéseinek átszervezése a magánpénztárakba. Az egyik 
érv az, hogy más EU-tagországokban, mint pl. Franciaországban, a be-
fizetések 2-3%-a kerül magánnyugdíjalapokba, tehát Románia számá-
ra is ezt az arányt kell célként kitűzni.

Megismételve: a mellékjuttatások lefaragása azokat a közszférában 
dolgozókat érinti legrosszabbul, akik már eleve is hátrányos helyzet-
ben voltak, mint például a tanárokat és az orvosokat. Ezeknél a mint-
egy 200-300 euró havi fizetéseknél a mellékjuttatások, mint a túlóra-
díj, a stresszes munkaköri pótlék, az éjszakai műszakpótlék, vagy az 
ügyeleti díjazás a túléléshez szükségesek.

Az előbbiek ellentéteként említhetőek a magas beosztású köztisztvi-
selők dokumentált esetei, akiknek ténylegesen magas jövedelmük nem 
a szó szoros értelmében vett fizetésükből származik, hanem a mellék-
juttatásokból, amelyek néhány esetben a szűk értelemben vett fizeté-
seknek két vagy háromszorosát tették ki. Ez olyan abnormalitásokhoz 
vezetett, hogy az elnök és a miniszter alacsonyabb béreket kaptak, 
mint a beosztottaik.

Az álláshalmozás lehetőségének tilalma már a kora kezdetektől fog-
va eléggé ellentmondásos intézkedés volt. Egyfelől ez egy igazságos 
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lépés, mivel a felsőszintű köztisztviselők visszaéltek beosztásukkal 
és egy, két vagy még több további állást is betöltöttek. Elhíresült egy 
nyugdíjazott kereskedelmi pilótának a megdöbbentő esete, aki a Pol-
gári Repülésügyi Hatóság vezetőjeként ugyanezzel az intézménnyel 
igazgatóhelyettesi állásra is elszerződött, következésképpen az állam-
tól jó magas jövedelmet zsebelt be.

Másfelől azonban ott vannak a nyugdíjas színészek, az orvosok vagy 
a tanárok, akik megalázóan alacsony, havi 150-200 eurós nyugdíjjal ren-
delkeznek, és akiknek a megélhetésük érdekében valóban szükségük 
van másodállásra. Végül is kompromisszum született, amelynek értel-
mében továbbra is lehetőség van másodállást vállalni, de ha a jövedelem 
egy bizonyos összeget meghalad, akkor azt többletadóval fogják sújtani.

A luxusnyugdíjaknak és a közszféra kiemelten magas fizetéseinek a 
megadóztatása volt az egyetlen igazságos intézkedése a kormánynak. 
Sajnos ez az intézkedés nem terjed ki 2009 utánra. Az intézkedés ér-
telmében a köztisztviselői fizetések és nyugdíjak azon része, amelyik 
meghaladja az elnöki fizetést, 90%-os adósávba kerül. Egy egyszerű 
számtani művelet elvégzése után kiderül, hogy maximum 1.460 luxus 
közszolgálati nyugdíjból és fizetésből az állami költségvetés ebben az 
évben megdöbbentő összeget: 50-60 millió eurót fog beszedni. Az An-
tenna3 tévécsatorna 2009. március 24-i adásában egy magas jövedelmű 
nyugdíjas elmondta, hogy a korábbi elöljárók és a pilóták havi 3.500 
eurót elérő nyugdíjat kapnak. Ezek az adatok talán sejtetik, hogy mi-
lyen magas lehetett ezeknek az embereknek a fizetése. 

A munkaügyi miniszter ironikus módon minden felelősséget elhá-
rított, hogy olyan törvényeket kezdeményezett, amelyek a közszférá-
ban ilyen magas nyugdíjakat és fizetéseket tesznek lehetővé, de para-
dox módon azt is állította, hogy ezek a nyugdíjak és fizetések [telje-
sen] törvényesek. Cinikusan megjegyezte, hogy „ebben a helyzetben 
az egész társadalom állapota tükröződik, amelynek képviselete van a 
parlamentben és ilyen törvényeket hoz”. 

A válságnak – ellentmondásos módon – számos pozitív hatása is 
volt Romániában.

Elsősorban feltárta, hogy a közszféra egyszerű dolgozói között szá-
mos túlprivilegizált csoport létezik, akiket luxus közalkalmazottak-
nak becéznek.  Fontos a megértése annak is, hogy mi nem kifejezet-
ten a vezető pozíciókra utalunk, hanem az átlag közalkalmazottakra. 
Ezek a luxus közalkalmazottak számtalan, az Európai Unióhoz tör-
ténő csatlakozás előfeltételeként létrehozott állami hivatalhoz és ha-
tósághoz, különböző minisztériumokhoz és államigazgatási terület-
hez, mint például az igazságügyi minisztériumhoz, a belügyminisz-
tériumhoz stb. kötődnek. Megdöbbentő fizetési ügyeket tárt fel a mé-
dia az Állami Ügynökség titkárai esetében, akik havi 1.000 euró felet-
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ti  fizetésekkel rendelkeznek, és az Állami Ügynökség vezető tisztvi-
selőinél, akik eurók tízezreit kapják havonta a rendszeres adófizetők 
többségének kárára. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen állás megszerzésé-
hez – ahogyan annak lennie kellene – elsődlegesen nem kompetenci-
ára, szaktudásra és hozzáértésre, hanem politikai kapcsolatokra és tá-
mogatásra, valamint nepotizmusra van szükség.

Másodsorban az elmélyülő válságnak, az IMF követeléseinek, a mé-
dia leleplezéseinek és a felbőszült közvéleménynek nyomására a kor-
mányt cselekvésre kényszerítették. A kormány csökkentette ezeket a 
közalkalmazotti jövedelmeket, s ez, amellett, hogy válságellenes intéz-
kedés, még igazságos is volt.

Harmadsorban mindez felgyorsította a tárgyalásokat a közalkalma-
zottak bértörvényének megalkotása és elfogadása érdekében, amely a 
válságkezelési terv következő eleméhez vezet el bennünket.

3.3. A közalkalmazottak külön bértörvénye 
Az alacsony bérek krónikus, a rendszert magát meghatározó tüne-

tek. Az alacsony bérek migrációt és szociális problémákat gerjeszte-
nek nemcsak idehaza, hanem külföldön is. Jelenleg a hatóságok hiva-
talosan is beismerik, hogy több mint 2 millió román bevándorló talál-
ható szerte Európában, legtöbbjük Olaszországban, Spanyolország-
ban és Írországban. Meg nem megerősített becslések a kontinensen és 
azon kívül 3-4 millió román bevándorlóról tesznek említést.  Az igaz-
ság az, hogy ezeknek az embereknek a többsége a tisztességes munka 
hiánya, vagy a rendkívül alacsony fizetések miatt hagyta el a hazáját. 

Romániában 19 évig nem volt külön törvény a közalkalmazottak 
béreinek szabályozására. A mögötte meghúzódó logika a gazdagság 
harmonikus elosztásán nyugvó, egészséges társadalmat célul kitűző 
politikai akarat hiányában fedezhető fel, továbbá abban a megfontolt 
szándékban, hogy a létező különbségeket elmélyítsék, hogy növeljék 
a frusztrációkat, amelyek feszültségekké alakulnak át, és végső fokon 
megosztják a társadalmat, illetve az egyik társadalmi osztályt a másik 
fölé helyezik. Ez a politika emberemlékezet óta az „oszd meg és ural-
kodj” elveként ismert.

A közszférán belüli különbségeket egyszerűen diszkriminációnak le-
het nevezni. Amikor egy középiskolai tanár havi 200-280 eurót, vagy egy 
orvos 350-400 eurót keres, másfelől pedig egy köztisztviselő havi 2.000-
5.000 euró közötti fizetést kap, vagy egy állani ügynökség felsőszintű al-
kalmazottja még ennél is többet keres, akkor nem csodálkozhatunk azon, 
hogy kik, miért és milyen kritériumrendszer alapján döntöttek az ilyen 
mértékű társadalmi igazságtalanság mellett. Világosabbá válik, hogy az 
előbb említett körülmények közepette a tanárok béreinek 50%-os eme-
lése csak apró lépés volt az igazságosság és a harmonizáció irányában.
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Sajnálatos, hogy a szakszervezeteknek és a nem kormányzati szer-
vezeteknek nem volt elég az erejük ahhoz, hogy a válság jelentkezé-
sét megelőzően ezt a kérdést a politikai osztály asztalára tegyék, és az 
IMF-nek kellett idejönni és kötelezni a vezetést az intézkedések vég-
rehajtására. 

A közalkalmazottak bérét szabályozó törvényt június végéig kelle-
ne befejezni, és 2010 elején léptetnék hatályba, de a Munkaügyi Mi-
nisztérium, a Pénzügyminisztérium és a szakszervezetek közötti tár-
gyalások jelenlegi szakaszában ez a cél nem látszik reálisnak. Ápri-
lis 21-én a FSLI oktatási szakszervezeti szövetség bejelentette, hogy a 
Munkaügyi Minisztérium félretájékoztatta őket. Hozzátették még azt 
is, hogy a megbeszélések eredménytelenek és az új törvény diszkri-
minatív. Még a munkaügyi miniszter is elismerte, hogy „a rendszer-
ben rendellenességek vannak”.

Május 26-án az oktatási szakszervezet vezetői ismételten a törvény 
kialakításának lassú ütemét bírálták, valamint azt, hogy a tanárokat a 
bérskálán meglehetősen alacsony szintre sorolják be. Hozzátették még 
azt is, hogy a törvénytervezet nem veszi figyelembe „a szakszervezet-
tel folytatott konzultációkat”. 

3.4. Az átalányadózás bevezetése 
Az átalányadózás a vállalatok esetében azt jelenti, hogy fix össze-

gű adót kell fizetnie a cégnek, akár folytat tevékenységet, akár nem. A 
legvitatottabb cikkely előírja azt, hogy a vállalatoknak évente 500 eu-
rót kell adóként befizetni, még abban az esetben is, ha tevékenységet 
nem folytatnak vagy ha nincs is nyereségük.  

Ennek a népszerűtlen válságellenes intézkedésnek hivatalos magya-
rázata az állami költségvetés többletfinanszírozási szükségletének be-
szedése és az adócsalás megakadályozásának szándéka volt.  

Elméletileg ugyan megfelelő intézkedés lett volna, de sok főember 
az adóelkerülésnek azokat a sémáit alkalmazta, melyek szerint vagy 
a vállalat tevékenységének szüneteltetésére, vagy a vállalat felszámo-
lására hivatkozott, miközben tevékenységét egy újonnan alapított vál-
lalatba helyezte át. 

Ezzel az igazságtevő  és a nagy adócsalók elkapását célzó próbál-
kozással az a gond, hogy a rendelkezés azokat a kisvállalkozásokat is 
hátrányosan érintené, amelyek a válság hatásai miatt tevékenységük 
mérséklődését esetleg tényleg tapasztalják.  

Ily módon a szabályozás negatív következményei többet nyomnak 
a latban, mint a várható pozitív hatások. Az idei év végéig sok ezer kis 
cég és üzleti vállalkozás omolhat össze és legalább 200.000 állás szűn-
het meg. Ez a szolgáltatások költségeinek emelkedéséhez vezethet. Rá-
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adásul az igazságtalan adóztatás elkerülése érdekében a feketegazda-
ság ismét felvirágozhat. 

Végül egy egyszerű kérdést kell feltennünk: ki fizet a válságért? A 
válasz: a realitás arra kényszerít bennünket, hogy lássuk: a válság árát 
a kisembereknek és az elszegényedetteknek kell majd megfizetniük.

3.5. Felhívás társadalmi és nemzeti szolidaritásra
A válság leküzdése érdekében mind a kormány, mind az elnök tár-

sadalmi és nemzeti szolidaritásra szólított fel. A kulcsszavak a „társa-
dalmi”, a „nemzeti” és a „szolidaritás”. Nem sokkal ezután a „felelős-
ség” kifejezést is hozzátették. A felhívást elsősorban a szakszervezetek-
nek címezték, azzal a céllal, hogy a tervbe vett tiltakozásokkal hagy-
janak fel és kezdjenek el a vállalatvezetőkkel és az állami szervekkel 
együttműködni, amelyet meg is tettek.

Hihetetlen módon, a fél napra lecsökkentett munkaidővel és elbocsá-
tásokkal jellemezhető első időszakot követően késő ősszel a Dacia-Re-
nault munkásait visszarendelték dolgozni. Jelenleg még hétvégeken 
is túlóráznak és ezzel teljes mértékben elégedettek. A csoda Németor-
szágból és más nyugat-európai országból érkezett, ahol az elavult gép-
kocsik kiselejtezésre irányuló programokat indítottak el, és rávették a 
polgáraikat arra, hogy olcsóbb, új autókat vásároljanak. Ez példa arra, 
hogyan sikerült a mostani válság közepette a neoliberális kormányok-
nak és a transznacionális vállalatoknak együttműködni.  

Ennek ellenére azzal a számolnak, hogy Romániában a munkanélkü-
liek száma ebben az évben eléri a 800.000-et, nem is beszélve az Olaszor-
szágban és Spanyolországban tartózkodó 2 millió bevándorlóról, akiket, 
ha a válság miatt hazatérnek, hozzá kell számítani a becsült adathoz.

Jóllehet a nemzeti szolidaritásra és felelősségvállalásra szóló felhí-
vás helyes, de morálisan mégsem tartható, mivel azt a hatalmon lévő 
és a válságért nem fizető gazdagok tették közzé.

4. Az ügy vége 
A jobb életet egy jobb országban, egy jobb világban válaszai látha-

tóan még távolibbakká válnak, ha csak a politikai pártoktól várjuk a 
megoldást.  Romániában legalábbis ez a helyzet. Úgy gondoljuk, hogy 
egy jobb társadalom felépítéséhez elsősorban az emberektől, a civil 
társadalom olyan szereplőitől kellene megoldási javaslatokat kapni, 
mint a szociális mozgalmak, a hálózatok, a nem kormányzati szerve-
zetek és a szakszervezetek. Ehhez túl kell jutni a múlt sebein, félelme-
in, mítoszain, és a történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági tapasz-
talatoknak és elemzéseknek el kell jutniuk az egyén és a csoport ön-
tudatának fejlesztéséhez. Két kulcstényezője: az oktatás és a kultúra.

Fordította: Benyik Mátyás
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Túlfelhalmozás* és bérveszteségek 

A pénzügyi válság anyagi okairól és 
hátteréről
Írta: Lutz  Holzinger*

* osztrák újságíró és kiadó. Német iro-
dalom specialistája, tagja az Osztrák 
Kommunista Pártnak. Legutóbb megje-
lent könyve a „Szegénység Ausztriában”.

Az OECD-államok szokatlanul hosszú növekedési periódust éltek át, 
amíg az Egyesült Államokban ki nem tört a pénzügyi válság, ami azu-
tán fokozatosan átterjedt az egész világra. A fellendülést a neoliberá-
lis gazdasági rezsim javára írták, miközben a háttérben fokozatosan 
megbomlott a gazdasági egyensúly, amelynek hatására végül is kiala-
kult a válság.

Gerald Oberrasmayr A válság nyertesei, vesztesei és hajtóerői1 című 
tanulmányában az európai fejlődésre egyelőre irányadó politikai gaz-
daságtani paradigmát a következőképpen jellemzi: „A rendszeralter-
natíva megszűnésével a fennmaradt egyetlen rendszer gátlástalanul 
engedi érvényesülni a konkurencia elvét és gyakorlatát. Ennek külö-
nösen Nyugat-Európa számára van nagy jelentősége, mert a kelet-nyu-
gati konfliktus árnyékában éppen itt alakult ki egy sajátos állapot: a 
hatalmi politikában a nyugat-európaiak a második sorba léptek visz-
sza, míg a szociálpolitikában dinamikus fejlődés következett be, ame-
lyet a köztulajdon magas aránya, a gazdasági szabályozás és az erős 
szakszervezetek alapoztak meg”. 

Majd így folytatja: „Nyugat-Európa elit hatalmainak, különösen Né-
metországnak az 1989/90-es fordulat történelmi esélyt teremtett a fej-
lődési folyamat visszafordítására, ami azt jelenti, hogy a hatalmi poli-
tikában ismét megpróbálnak benyomulni a világpolitika első sorába, 
míg a szociálpolitikában visszaveszik az addigi engedményeket. An-
nak érdekében, hogy elkerüljék az egyes nemzetállamokban esetleg 
nagyon is erősen megjelenő ellenállást, ezt az új, a lakosság számára 
hátrányos változást mindenekelőtt az EU szintjén vitték és viszik ke-
resztül. A gátlástalan konkurencia programját a legkeményebben be-
betonozták az EU elsődleges jogszabályaiba, amely a maastrichti szer-
ződésben így hangzik: „Az EU tagállamai elkötelezik magukat a nyílt 
piacgazdaság és a szabad verseny gazdaságpolitikája mellett”.

Felfelé a tömegek adóját – lefelé a gazdagok adóját
E stratégia hatása az EU-tagállamok belső piacán jelentkezett legelő-
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ször. Az ÁFA-emelés és a nyereségadó-csökkentés általánosan beve-
zetett rendelkezéstípus volt. Hasonlóképpen, a kilencvenes évek ele-
je óta minden tagállamban erősen csökkent a bérhányad, amely a bér-
ből, fizetésből és nyugdíjból élők részesedését fejezi ki a teljes nemze-
ti jövedelemből.

Ausztria példájában ez a következőképpen mutatkozik meg: 1995-
től 2006-ig a bérhányad 62 százalékról 55 százalékra csökkent, azóta 
ezen a szinten stagnál. Ugyanezen idő alatt a nyereség aránya 38 szá-
zalékról 45 százalékra nőtt. A vállalatok képviselői természetesen po-
zitív, kívánatos változásnak tartják a GDP-n belüli nyereségarány nö-
vekedését, és ezt azzal indokolják, hogy a profitnövekedés új beruhá-
zásokat tesz lehetővé, amelynek az eredménye a magas növekedési rá-
ta lesz. Az adott esetben azonban ez az elképzelés álom: a profit ará-
nyának erős növekedése ellenére a beruházások részesedése az érték-
képzésben Ausztriában 25,1 százalékról (1995.) 25,4 százalékra (2008.) 
változott, vagyis gyakorlatilag stagnált.

A jelentős újraelosztás azonban nem korlátozódik a bér jellegű jö-
vedelmek és a nyereségarány GDP-n belüli változására. A bérből és fi-
zetésből élők jövedelmei között is drámain megnőtt a különbség, ami 
a társadalom szétszakadásának újabb mutatója. Csaknem hihetetlen-
nek látszik, hogy a nem önálló iparűzők teljes bér és fizetés összegé-
ből a legjobban kereső egyötödnek jut a büszke 46,7 százalék és a leg-
rosszabbul fizetett egyötödnek a siralmas 2,2 százalék. Nehezen kép-
zelhető el, hogy azok az emberek, akiket ilyen bérszakadék választ el, 
egymással közösséget vállaljanak.

Az egyenlőtlenségek valóban kirívóan mutatkoznak meg, ha a va-
gyoneloszlást közelebbről vizsgáljuk. Ez azonban ritkán fordul elő, 
mert az uralkodó osztály nem szívesen engedi, hogy a kártyáiba bele-
pillantsanak. Az Osztrák Nemzeti Bank először 2004-ben mert ilyen 
vizsgálatra vállalkozni. Ennek során kiderült, hogy a lakosság legfel-
sőbb egy ezreléke (0.1 százaléka) rendelkezik a pénzvagyon 8 százalé-
ka felett. Ez ugyanannyi, mint amennyiből az egész lakosság felének 
kell megélnie. A lakosság felső egy százaléka ezzel szemben az összes 
pénzvagyon 27 százalékát tartja kezében.

A nyereségek robbanásszerű növekedése mint a válság hajtóereje

A társadalmi gazdagság ilyen kirívó, alulról felfelé történő újraelosz-
tása, amire példa Ausztria, de az egész EU és a többi OECD-ország  
is, a következő hatással volt és van: a nyereségek robbanásszerű nö-
vekedése egyidejűleg ösztönözte a tőkekivitelt és a pénzbefektetése-
ket. Ezért ha Marx újratermelési elméletét követjük, akkor a legújabb 
pénzügyi és gazdasági válságot a tőke túlfelhalmozása váltotta ki. A 
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nyereségek óriási növekedése a tömegek erősen lemaradó vásárlóere-
je mellett oda hatott, hogy a tőkét a termelésben már nem lehetett ha-
tékonyan befektetni. Ezért következett be a menekülés mindenféle ér-
tékpapírokba, amelyeket specializált és általános kereskedelmi ban-
kok is forgalmaztak. A bankok mindenre spekuláltak, csak arra nem, 
ami szilárd. Az USA-ban ez a nyereségbódulat azon nagy kockázatú 
derivatívák [származtatott értékpapírok] kifejlődésében érte el a csú-
csát, amely végül is a válsághoz vezetett. 

E pusztítás másik oldala abban áll, hogy Európában a munkanélkü-
liségi és a szegénységi ráta mint a válság igazi következménye, dráma-
ian növekedni fog. Az idei évre szinte az összes EU-tagállam rekord 
munkanélküliséget vár, s ez meghaladja az 1945 óta mért összes ada-
tot. Ami a szegénységi rátát illeti: a válságot megelőző adatok szerint 
az EU egészében 16 százalékot tett ki. Mivel az alacsony foglalkozta-
tottság a szegénység egyik fő tényezője, abból kell kiindulnunk, hogy 
ebben a vonatkozásban is új rekord értékre kell számítanunk.

Egy egyre különösebb és érdekesebb jelenség előtt állunk: az Eu-
rópai Unió gazdagsága összességében – jelentéktelen kivételektől el-
tekintve – egyre növekszik. Egyidejűleg azonban a munkanélküliség 
és a szegénység nem csökken; sőt úgy tűnik, hogy a gazdagság növe-
kedése jelenleg együtt jár a munkanélküliség és a szegénység növe-
kedésével is. A rendszer kölcsönhatásainak a hibájáról van szó, amely 
helyett alternatív gazdasági rendszert kell bevezetni és működtetni.     

* Túlfelhalmozás – a túltermelés mintájára képzett kifejezés, a túl-
zott tőkefelhalmozást jelenti, amikor a tőkemegtérülés már bizonyta-
lan, amikor a tőke már nem biztosan hozza a nyereséget – a ford.

Fordította: Dr. Morva Tamás
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Az ingatlanspekulációs buborék és 
a jelzáloghitelek fedezete mellett 
kibocsátott értékpapírok botránya 
Olaszországban
írta: Walter De Cesaris*

* a PRC, a Rifondazione Comunista párt 
parlamenti képviselője volt 1996-2001 és 
az országos titkárság tagja 2006-2008 kö-
zött. 2009-ben megválasztották a Lakásbér-
lők Országos Egyesületének főtitkárává.

Az 1929 óta legsúlyosabb gazdasági válság kirobbanásában alapvető 
jelentősége volt a nemzetközi ingatlanspekulációnak.

A továbbiakban három olyan aspektust emelnék ki, amelyek önma-
gukban külön-külön is további elemzést érdemelnének.

Az amerikai jelzálogpiac válsága és a lakhatási lehetőségek 
romlása, avagy a lakásügyi problémák súlyosbodása

A válság első megnyilvánulása a reálgazdasággal való bármiféle 
kapcsolat nélküli, spekulatív finanszírozás elterjedése volt. Az USÁ-
ban jelenleg több mint 2 millió lakással kapcsolatban folyik felszámo-
lási eljárás. Az amerikai városok szegénynegyedeiben jelenleg – a jel-
záloggal terhelt ingatlanhiteleket törleszteni nem képes lakosság tu-
lajdonának kisajátítása következtében – a bankok (beleértve az euró-
pai bankokat is) számítanak a legnagyobb ingatlantulajdonosoknak1. 
Olaszországban rémítő adatok kerülnek napvilágra a kilakoltatások-
ról: számuk egy év alatt majdnem 20%-kal nőtt. Csak 2008-ban több 
mint 50 000 ilyen ítéletet hoztak, közülük 41 000-et (vagyis 82%-ot) fi-
zetési késedelem miatt. Ez vezetett a létrehozandó válságbizottságok 
egyik fontos céljához: elérni, hogy az önhibán kívüli fizetési késede-
lem miatt senkit ne lehessen kilakoltatni.

Az ingatlanspekuláció és a lakhatáshoz való jog közötti kapcsolat

A jelenleg zajló privatizációs folyamatok során nemcsak a lakóépü-
letek, de városaink, a nagy állami tulajdonú ingatlanok, az ellátási há-
lózatok, a szolgáltatások nagy része is a magántőke döntési és befek-
tetési terepévé válnak.

Ennek következményeképp nem beszélhetünk többé a városfejlesz-
tésről úgy, mint a városi területek tervezéséről és közösségi irányításá-
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ról. A „közvagyonnak tekintett város” a létrehozandó alternatív meg-
oldás egyik alapvető kiindulási pontja.

A spekulatív buborék

Az ingatlanszektor tőkésítésének és a tőkésítési technikáknak nagyon 
nagy a jelentősége a legjelentősebb befektetői csoportok számára, és an-
nak teljes átrendeződését eredményezték. Az ingatlantőkék tőzsdei beve-
zetése sok milliárd eurót mozgatott meg. Egyetlen általános adat: Olasz-
országban, abban az időszakban, amikor a nominál jövedelmek 13%-kal 
nőttek, az ingatlanok értéke 131%-kal emelkedett (tízszeres növekedési 
ütem). A torta alapvető részét a közvagyon értékesítése képezte, ami – az 
eljárásokat és a végrehajtási időket tekintve – óriási iramban felgyorsult 
az ún. értékpapírosítási vagy kötvényesítési eljárás bevezetése révén.

Óriási üzletről van szó, egy hatalmas spekulatív buborékról, amely 
egyfajta pénzügyi mákonyként megölte a legszegényebbeket, majd az 
egész gazdaságot is megmérgezte.

Ezt a fenti pénzügyi technikát szeretném alkalmazni az olasz gaz-
daság konkrét helyzetére, vagyis megvilágítani a létező kapitalizmus 
egyik jellemző tulajdonságát, a politika, az üzleti élet, a pénzügyi spe-
kuláció perverz összefonódását. Hatalmas méretű botrány ez, amely 
közvetlenül érinti a kormányzati, a nemzeti és az európai uniós intéz-
ményeket, valamint kapcsolatukat a globalizált pénzügyi rendszerrel.

Még érdekesebb ez a történet, ha egy film sztorijaként fogjuk fel, 
egyfajta bűnügyi regényként, amelynek fő- és mellékszereplői a glo-
bális hitelrendszer és a globális pénzügyi összeomlás híres színészei: 
a Lehmann Brothers, a J. P. Morgan stb., és amelynek végrehajtó meg-
bízója (felbujtója) a maastrichti szerződés, ezen belül is az (állam) adós-
ság és a GDP közti arány fenntartása.

A nagy mű forgatókönyvírója és rendezője kétségtelenül Giulio 
Tremonti, a nagyhatalmú gazdasági miniszter.

Tremonti ma már egész másnak mutatkozik – olyan ő, akár a híres 
rendezők, akik játszi könnyedséggel térnek át a drámáról a vígjáték-
ra, és mindig remekműveket alkotnak. Nemrégen új produkciót muta-
tott be: visszatért a régi dicső időkhöz, az adóamnesztiához és az adó-
hátralékok széles körű elengedéséhez, s megint előhozakodott a sza-
bálytalanul külföldre mentett tőkék büntetés nélküli repatriálásával. 
Tremonti ezzel új fejezetet nyitott abban a szappanoperában, amelyben 
2001 és 2006 között miniszterként hagyott nyomot az olasz kormány 
gazdaság- és adópolitikáján.

De nem is olyan régen, a pénzügyi válság kirobbanásának pillana-
tában Tremonti bűnbánó szakaszon ment át, és megpróbálta a piacot 
„etikussá” tenni.  Legújabb könyvében úgy beszél a válságról, mint 
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„egy globális Parmalatról (a Parmalat 2004-es csődje nagy vihart kavart, mi-
vel kiderült, hogy sok politikust megvesztegettek, és rengeteg kisbefektető ve-
szítette el a pénzét a csődben – a fordító), ahol megnyilvánul a spekulatív tő-
ke beteg magatartása, amely több milliárd euró értékben képes értékpapíro-
kat – valójában érték nélküli papírokat – kibocsátani, majd ezeket a papírokat 
cinkos és egyetértő befektetési alapokon keresztül kihelyezi a kockázatot mit 
sem sejtő lakossághoz, bonyolult befektetési ajánlatokon keresztül”2. A teljes 
folyamat ebben a formulában foglalható össze, és megmutatja a világ-
válság valódi felelőseit: „a techno-finánctőke, a piacgazdaságnak ne-
vezett gazdasági rendszer korcs változata”.

2001-ben azonban a gazdasági miniszter még másként vélekedett. 
Akkoriban számára a szentírást a „pénzügyi kreativitás” jelentette.

Mint mondtuk, Tremonti a kizárólag a haszon elérésére irányu-
ló legmodernebb és leggátlástalanabb pénzügyi műveletek feltaláló-
ja volt. Akkoriban Tremonti arra biztatta az olaszokat, hogy ugyanazt 
tegyék – kicsiben –, mint az amerikaiak: adósodjanak el, zálogosítsák 
el saját lakásukat, hogy ezáltal készpénzre tegyenek szert és új lökést 
adjanak a fogyasztásnak. Akkoriban Tremonti kiállt az ingatlan fede-
zetű értékpapír-kibocsátás mellett, különösen a köztulajdonban levő 
ingatlanokkal kapcsolatban.  

Ennek akkor nem szenteltek kellő figyelmet. Mario Sensini3 úgy de-
finiálta ezt, mint „a világon valaha végrehajtott egyik legnagyobb in-
gatlanértékesítést”. Sokkal szerényebben beszélt erről Tremonti: „eu-
rópai állam által valaha is végrehajtott egyik legnagyobb ingatlan fe-
dezetű kötvénykibocsátásról” beszélt.

Olyan ez a történet, mint egy izgalmas sikerfilm, mivel nem más, 
mint a kreatív pénzügy valódi alkalmazása hatalmas összegekre. 
2006-ban  a Számvevőszék4 elvégezte az első számadást: a 129,1 milli-
árd eurónak megfelelő értékpapír portfólióval szemben 57,8 milliárd 
euróbevétel keletkezett, az államadósság pedig 15,9 milliárddal csök-
kent (vagyis minden 8 milliárdnyi értékpapír kevesebb mint egy mil-
liárd euró adósságcsökkentést eredményezett). 

Magyarázzuk meg fő vonalakban ezt a csodás rendszert: a kincstár 
el akarja adni az ingatlanokat, és egy tételben átadja azokat egy kife-
jezetten erre a célra létrehozott cégnek (SCIP - az Állami Ingatlanok 
Kötvényeinek Tőzsdei Bevezetése Társaság).

Az SCIP azonnal megelőlegez a kincstárnak egy összeget, amelyet 
nem saját forrásból, hanem a piacra dobott értékpapírok eladásából fe-
dez. Az SCIP ugyanakkor az ingatlanok eladásából befolyó bevételek-
ből fizeti ki a értékpapír-befektetők tőkéjét plusz a kamatokat.

Eddig a pontig mondhatni majdnem minden normális. De – mint 
a sikerfilmekben – bekövetkezik a váratlan fordulat. Mi történik ak-
kor, ha az SCIP nem tudja visszafizetni a kötvényeket azok lejárata-
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kor? Semmi gond, fizet az állam! Az értékpapírokat ugyanis az állam 
garantálja, az eladás sikerességétől függetlenül. Azt is mondhatnánk, 
hogy a kötvényeket a piacon adják-veszik, de a piactól függetlenül ál-
lamilag garantálják őket. 

Erre azért van szükség, hogy a hitelminősítő ügynökségek ne ront-
sák le a befektetés minősítését. A „három A-t”, a legmagasabb beso-
rolást kapják meg az SCIP kötvények, így a forgalmazásuk nem okoz 
gondot. Ez tőkepiaci befektetés, de kockázat nélkül, mivel az állam a 
priori garantálja a tőkék és a kamatok kifizetését, amennyiben a folya-
mat végére az SCIP nem képes kiegyenlíteni adósságát, vagyis törlesz-
teni a kötvényeket.

Egészen jó kreatív pénzügyi modell. A spekulatív finánctőke neoli-
berális modelljének konkrét alkalmazásával állunk itt szemben: a ha-
szon privatizálása és a veszteség államosítása.

De lépjünk vissza egyet!
Tulajdonképpen mi is ez az SCIP? A krónikák5 azt mesélik, hogy az 

SCIP-et 2001. november 23-án hozták létre egy római közjegyzői irodá-
ban; tagja két ügyvéd, akik két luxemburgi székhelyű holland alapít-
ványt képviselnek; alaptőkéje 10 000 (jól olvasták, tízezer) euró; elnöke 
pedig egy hetvenen túli skót állampolgár, Gordon Burrows. Röviden: 
az SCIP egy üres doboz, amely azonban képes arra, hogy pénzt csinál-
jon saját magának és a bankoknak. Mint minden nagy tévésorozat, az 
SCIP-sztori is epizódokban zajlik. A gondosan előkészített SCIP 1 és SCIP 
2 immár adásba mehet. Az első rész sikert arat, és az ingatlaneladások 
lehetővé teszik, hogy lejáratkor, határidőre kifizessék a kötvényeket. 
Ennek másolata, a lelkesedésből született SCIP 2 már nehezebb dió: az 
ingatlaneladások jóval alatta maradnak a várakozásoknak. 2008 végére 
az előirányzott bevételek 66,5%-a valósul meg, ami jóval kevesebb, mint 
amennyi a kötvények6 kibocsátásával felhalmozott adósság kiegyenlí-
tésére szükséges lenne. A harmadik epizód azonban, az SCIP 3, azaz a 
hadügyi tárca javainak a értékpapírosítása, a forgatókönyv szintjén ma-
rad. A végső csapó elmarad, mivel küszöbön áll az SCIP 2 összeomlása.

Mi is történik az SCIP 2 film végén? Egyszerű dolog, amelynek be-
következtét már kezdettől fogva sejteni lehetett: a kibocsátott kötvé-
nyek értéke meghaladja az ingatlaneladásokat, s így az SCIP-nek nin-
csen pénze az esedékes tartozások kiegyenlítésére. Ekkor avatkozik 
be forgatókönyvszerűen az állam: 1,7 milliárd euróval. És íme napja-
ink eseményei: 2009. február 11-én (ekkorra már eltelt 9 év a kötvénye-
sítés és az SCIP 1 piaci bevezetése óta) ugyanaz a rendező, Tremonti 
miniszter bejelenti az SCIP csődjét és működésének a beszüntetését: a 
veszteségeket az állam állja.

A kreatív pénzügy feltárja titkát: a piacra bíztak egy üzletet, de nem 
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a kockázattal együtt; az üzletet ajándékba adták a vele járó kockázat 
nélkül, az utóbbit pedig az államra testálták.

De vajon mindenki ráfizetett? Nem, a csodás gyógyulásban a kötvé-
nyeket kibocsátó bankok, a tanácsadók, az alapkezelők részesültek, és 
senki sem ismeri a luxemburgi SCIP által kötött szerződéseket, mivel 
az adatok nem nyilvánosak. Némi egzotikum: egy gazdasági újságban 
ez olvasható: „Burrows és a két holland alapítvány mind a mai napig szere-
pelnek az SCIP szervezeti és működési szabályzatában és az SCIP részvénye-
sei között is. De a cég székhelyén, a római Via Eleonora Duse 53. szám alatt 
további mintegy negyven ingatlan- és pénzügyi cég jött létre ugyanannyi hol-
land alapítvány ellenőrzése alatt. Festői nevű kft-k ezek: Macbeth, Panacea, 
Atlantisz, Tiberis Finance.... “7.

A rá jellemző szemérmes nyelvezettel a Számvevőszék már 2006-ban 
világosan kimondta:  „A kötvényesítési technikák legfőbb kockázata 
abban áll, hogy nem eléggé átláthatók: a kockázat az ingatlanok ere-
deti tulajdonosánál, vagyis az államnál marad. Ingatlanközvagyon el-
adásakor az SCIP-nek mint közvetítő és lebonyolító társaságnak sike-
rült olyan garanciákat kapnia, amivel a teljes kockázat az eladónál ma-
radt8. Az eladó pedig – a történetből világosan látszik – az olasz állam.

Senki sem tudja biztosan, miért nem nyilvánosak ezek a szerződé-
sek, de egy reális becslés szerint a szóban forgó művelet ára 850 mil-
lió – 1 milliárd 300 millió euró közti összeg, amely – összevetve az 1,7 
milliárd eurós veszteséggel – kereken 3 milliárd euró (állami) veszte-
séget eredményez9. Szédítő botrány ez, amit az tetéz, hogy gyakorla-
tilag néma csöndben történt az egész. Ez azért is nagyon furcsa, mert 
az olasz kormányt – a miniszterelnök Berlusconi és legfontosabb mi-
niszterei személyében – nemcsak saját hazájában állították pellengér-
re számos törvénytelen eljárás és intézkedés miatt. E különös mulasz-
tás magyarázatául felállítok egy hipotézist, amit olyan politikai jelle-
gű eszmefuttatásokkal egészítek ki, melyek az olasz politikai rendszer 
válságán belül a baloldali politizálást is érintik.

Az értékpapírosítás vagy az adott esetben a kötvényesítés általános 
nagyságrendje a privatizációra és a jóléti állam megsemmisítésére irá-
nyuló politika emblémája, melyet a neoliberális globalizáció szabott 
meg. Maastricht pusztító ereje sújt le. A művelet azzal az explicit cél-
lal jön létre, hogy pénzt teremtsenek az államadósság csökkentésére 
és a maastrichti „államadósság/GDP” paraméter betartására (a befek-
tetett forrásokhoz képest ezt a célt nagyon szerény mértékben sikerült 
elérni, miként a Számvevőszék is elismerte). Ugyanakkor az ingatlan-
tőkék értékpapírrá alakítása révén az embereknek az ingatlanvásárlá-
sokra fordított jövedelméből (bérek és nyugdíjak, végkielégítések) tet-
tek szert friss pénzre. Végül pedig lebontásra került a jóléti állam: a 
köztulajdonban levő, történetesen a társadalombiztosítás kifizetései-
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nek fedezetéül szolgáló ingatlanokat adták el evvel a kötvényesítési 
módszerrel. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az ingatlantőkék érték-
papírrá alakítási művelete – általános dimenzióját tekintve – mind a 
jobboldal, mind a balközép által elfogadott „európai” dimenzión belül 
van (Európa alatt a bankok és a liberális szerződések Európáját értve). 

Állítólag Tremonti, midőn 2001-ben elfoglalta a gazdasági minisz-
teri széket, az íróasztala fiókjában már készen találta elődjének, a bal-
közép miniszterének, Viscónak a tervezetét. Anélkül, hogy másod-
rendűnek állítanánk be Tremonti kreatív hozzájárulását a témához, el 
kell ismernünk, hogy ebben a rosszindulatú megjegyzésben van né-
mi igazság. Az Állami Társadalombiztosítási Intézmények ingatlan-
vagyonának értékesítési terve 1995-ben, a Dini-kormány idején jött 
létre a mérsékelt baloldal támogatásával, amikor beindították az eu-
rópai technokráciák által szorgalmazott első nyugdíjellenreformot. A 
D’Alema – az akkori baloldali demokraták képviselője – által vezetett 
kormány vetette fel annak lehetőségét, hogy az ingatlan közvagyont 
egyben, egy tömbben értékesítsék10. Nos a folyamatosság nyilvánvaló: 
Tremonti egy korábban – a balközép által – kijelölt útnak megfelelően 
cselekedett. Ez a körülmény más területekre is érvényes, különösen a 
legfontosabb gazdaságpolitikai és pénzügyi döntésekre.

Milyen tanulságot tud levonni mindebből a radikális baloldal? 

Mindenekelőtt el kell ismerni, hogy az ingatlantőke értékpapírrá ala-
kításának történetében a baloldali pártok – akár politikai, akár szak-
szervezeti és mozgalmi keretek közt – jelen voltak. Harcoltak, és nem 
is lebecsülendő eredményeket értek el, kihasználva azt a pozíciót, hogy 
tagjai voltak a parlamenti többségnek és a kormánynak az Ulivo (Olaj-
fa)11 és az Unione szövetségeiben. A Számvevőszék több mint 350 olda-
las, már idézett beszámolóját olvasva látszik, hogy az SCIP vezetői sa-
ját bukásuk felelősségét megkísérelték áthárítani a lakáshoz való jo-
got követelők mozgalmára.

Az 1,7 milliárd eurós hiány igazolásának egyik fő érve ugyanis az, 
hogy a kötvénykibocsátás összege meghaladta az ingatlanértékesítés-
ből befolyó összeget, mivel a kötvényeket eredetileg a várható piaci ár 
növekedéséhez igazították, ezzel szemben a gyakorlatban a baloldal, a 
szakszervezetek és a társadalmi mozgalmak nyomására az ingatlanára-
kat a 2001-es szinten befagyasztotta, és a lakók alacsonyabb áron tudták 
megvenni az ingatlanjaikat, mint amit az SCIP vezetői előirányoztak.

Ez szép siker volt az érintett ingatlanokban lakó dolgozók és nyug-
díjasok szempontjából, de nem olyan mértékű, hogy megváltoztassa az 
ügylet mérlegének negatív előjelét. Mint más esetekben is (s ebben az 
esetben talán még inkább), a kár csökkentéséről, nem pedig a tenden-
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cia megfordításáról beszélhetünk. Talán sikerült némi leleményességgel 
hátráltatni az oly jól kifundált mechanizmust, de egészen biztosan nem 
sikerült megváltoztatni az irányát.  A végén szert tettek a profitra, a kifi-
zetendő számlát pedig hátrahagyták valamennyiünknek. A politikai bal-
oldal tehát általános politikai szempontból alárendelt szerepet játszott.

Összegezve tehát: nem lehet sem megkerülni, sem kiiktatni azt a 
tényt, hogy a nevezett kormányzati ciklusban a balközép és a baloldali 
erők drámai bukást szenvedtek el. Ez más szóval a baloldali kormány-
zás bukása volt. Általános bukásról beszélek: a nemzeti kormányban, 
a tartományi kormányzásban (pl. Campaniában), és a legnagyobb vá-
rosokban (gondoljunk az ún. „Róma modell” csődjére).

Ebben a döntő kérdésben valódi, elmélyült kutatásra lenne szükség 
- túllépve azon, hogy egyik vagy másik vezetőt általánosságban elítél-
jük. Meg kell vizsgálni a bukás kulturális gyökereit, strukturális ele-
meit, a nemzetek feletti tényezőit. E kritikai elemzés bátorsága nélkül 
semmiképp sem lehetséges új alapokra helyezni a baloldalt, és fenn-
áll annak a veszélye, hogy beragadunk a színtiszta politicizmusba, a 
konzervativizmust álságosan bíráló formulákba: változtatásról beszé-
lünk, közben pedig nem vagyunk képesek megérteni a megvalósítandó 
változtatás lényegét. A lakásügyi politika területén maradva, az alap-
vető probléma a tendencia megfordításának szükségessége: a közva-
gyon eladása helyett áttérni annak (innovatív módon történő) gyara-
pítására. Erre alapozva, továbbá a lakáshoz és a városokhoz mint köz-
vagyonhoz való jog, vagyis a lakás és a lakásban való lét közti kap-
csolatra összpontosítva kellene munkálkodni a romboló privatizáci-
ók és a városi spekuláció ellenében alternatív megoldás kidolgozásán. 
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A „politikai centrum” és az Európai Unió 
fejlesztése
Írta: Fernando Rosas*

* Fernando Rosas ismert portugál újságíró, törté-
nész, egyetemi tanár és baloldali aktivista – két-
szer ült börtönben politikai elítéltként az 1974-es 
„Szegfűs” forradalom előtt. 1999-ben ő az egyik 
alapítója a portugál Baloldali Blokknak, amely 
több párt többé-kevésbé szoros együttműködé-
si platformja - a 2009-es parlamenti választá-
sokon 9,81%-ot kaptak.

Az Európai Unió fejlesztésének nyitott kérdéseit itteni, portugáliai ta-
pasztalataink szempontjából vizsgálom: hogyan bonyolódott le techni-
kailag 2008-ban az Unió fejlesztése, milyen eredmények születtek en-
nek következtében, illetve milyen szerepet játszott Portugália az Eu-
rópai Bizottság elnökének, a portugál José Manuel Barroso pozíciójá-
nak a megújításában. 

Először arról kell szót ejteni, hogy az Európa Tanácsnak a portugál 
szocialista kormány támogatásával sikerült megújítania Barroso úr el-
nöki tisztét az Európai Bizottság élén. Eközben nemcsak arról a szé-
gyenteljes szerepről feledkeztek meg, amelyet az Azori-szigeteken tar-
tott csúcstalálkozón játszott az iraki háború kitörésekor, illetve a kü-
lönböző, a háborút igazoló hazugságok terjesztésében, hanem arról is, 
hogy jelenleg is támogatja a neoliberális és antiszociális politikát, va-
lamint az azt tükröző javaslatokat a Bizottságban, a szociális mozgal-
mak Európa-szerte jelentkező tiltakozása ellenére.   

Megállapítható, hogy az EU teljesen alkalmatlan a jelenlegi válság 
felvetette kérdések valóban átfogó megválaszolására, gazdasági és szo-
ciális megoldások kidolgozására. Emlékezzünk csak arra, hogy az EU 
hivatalos vezetőinek moralizáló retorikája, illetve a pénzügyi szektor 
csalásai és visszaélései ellen megnyilvánuló verbális kirohanásaik el-
lenére egyetlen konkrét intézkedés sem született például az off-shore 
bankok megszüntetésére, bezárására vagy legalábbis megadóztatásá-
ra. Ezért azt a következtetést kell levonnunk, hogy a jelenlegi Európai 
Bizottság, és vele a Portugál Szocialista Párt vezette kormány fő célja 
az volt, hogy megújítsa Barroso elnöki megbízatását, és ezzel megtá-
mogassa az EU eddigi neoliberális stratégiáját. Hozzájárultak a válsá-
got okozó és lehetővé tevő stratégia megerősítéséhez, és megtagadják 
a munkások, a bevándorlók, a munkanélküliek, a szegények és a gyen-
gék érdekeinek védelmét. A szocialista kormány nevetséges, hazafias 
érveléssel próbálta meg elkerülni a valódi politikai vitát.       
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A szocialista kormány támogatta José Manuel Barrosónak az újravá-
lasztása – aki a szociáldemokrata párt képviseletében rövid ideig Por-
tugália miniszterelnöke, az Azori-szigeteki csúcsértekezlet cinkosa, 
tettestársa és a neoliberális politika egyik európai szószólója volt –  a 
legjobb bizonyíték arra, hogy a jobb- és balközép (Centre Block) euró-
pai egysége igenis meghatározó szerepet játszik a portugál politiká-
ban, nemzeti és európai szinten egyaránt.   

Mi ezzel a politikával szemben kívánunk baloldali alternatívát megfo-
galmazni. Az új politikai irány olyan felvetés, amely az EU-választások 
idején fogalmazódott meg, és a várható politikai harcok során továb-
bi pontosítást igényel.  

A második kérdés a demokrácia, a demokratikus élet jellegére és stí-
lusára vonatkozik. Csak mellékes „technikai” probléma, ám mégis a 
demokrácia hiányára utal az EU-ban, hogy szakmai és politikai véle-
ményezésre rendszeresen az utolsó pillanatban küldenek hosszú do-
kumentumokat és szakanyagokat.

Mi várható az EU-ban azok után, ahogyan a Lisszaboni Szerződést 
elfogadtatták? A francia és a holland népszavazás után, amelyek so-
rán a lakosság elvetette a Lisszaboni Szerződést, más országokban az 
EU nem volt hajlandó népszavazást tartani. Utána azt a hihetetlen el-
járást választották, hogy a nemmel szavazó Írországban megismétel-
ték a referendumot, amíg az „igenek” többségbe nem kerültek. Ennek 
érdekében az EU kénytelen volt egy speciális mellékletben az erede-
ti szöveget lényegileg megváltoztató engedményeket elfogadni és be-
építeni a szerződésbe. Az új feltételek Horvátország csatlakozásakor 
már érvényesek lesznek. 

Ez azt jelenti, hogy a Lisszaboni Szerződés két különböző változat-
ban létezik. Az egyik az, amelyet a tagállamok már a korábbiakban ra-
tifikáltak, és egy másik, amely Írországra és csatlakozása után Horvát-
országra érvényes. Ez egy kvázi „à la carte” szerződés. Tulajdonkép-
pen egy bohózat, a demokráciát kijátszó elfogadtatása megkérdőjele-
zi a Lisszaboni Szerződés legitimitását, érvényességét – és a szocialis-
ta kormány, a szociáldemokrata párt aktív támogatással segítette en-
nek a szerződésnek a megszületését. 

A Lisszaboni Szerződés létrehozásának folyamata bizonyítja azt a 
demokratikus deficitet, amely az EU intézményeit jellemzi, és ez oda 
vezet, hogy teljesen elszakad és elszigetelődik saját állampolgáraitól.

Nincs mit meglepődni azon, hogy ugyanez a nyilvánvaló deficit mu-
tatkozik meg az EU strukturális politikájában a válság és a munkanél-
küliség leküzdésével kapcsolatban. Hiszen mi várható attól a Bizott-
ságtól, amely a közösségi szolgáltatások lerombolását támogató politi-
kájával súlyosbította a válság hatását? Nemcsak eltűrte a munkanélkü-
liség és a közbiztonsági helyzet romlását, de a munkaügyi törvények 
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gyengítésével elő is segítette, ahogyan azzal is, hogy előnyben része-
sítette a rendőri és információs ellenőrzést a szociális és politikai ko-
hézió erősítésével szemben.

Következésképpen nem meglepő, ám jellemző a szocialista kormány 
azon munkálkodása, hogy az eddigi politikát a Bizottság vezetőjének 
személyében szimbolikusan is megerősítse. 

Meglepő viszont az, hogy nem gondolkodnak el: vajon miért nem 
vett részt az EU-polgároknak több mint a fele az elmúlt évben a júni-
us 7-ei EU parlamenti választásokon? Vajon nem vették észre, hogy ez 
a következménye demokráciahiányos és szociális deficittel terhelt po-
litikájuknak?

Fordította: Napi Győző
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Milyen a mai 
baloldal

A választásokról és a követendő 
politikáról
Írta: Vajnai Attila

villamosmérnök, a Munkás-
párt 2006 elnöke

Az eredmények

Az első forduló választási eredménye lényegében megfelel a közvéle-
mény-kutatók által előre jelzetteknek. A részvételi arány alacsonyabb 
volt a négy évvel ezelőtti választásokhoz képest, ennek ellenére a Fi-
desz növelni tudta szavazótáborát mintegy 400 ezer fővel, az MSZP 
pedig 1, 4 millió szavazót veszített.

szavazatok száma arány %
FidEsz-kdNp 2 706 292 52,73

Mszp 990 428 19,30
Jobbik 855 436 16,67
lMp 383 876 7,48
MdF 136 895 2,67
Civil Mozgalom 45 863 0,89
Munkáspárt 5 606 0,11
Mszdp 4 117 0,08
Összefogás párt 2 732 0,03
Miép 1 286 0,03

A Zöld Baloldal két jelöltet tudott állítani. Havránek Ferenc 1 164 sza-
vazatot kapott (3,74 %), Soós Károlyra 261-en szavaztak (0,92 %). Önkor-
mányzati képviselőink tisztességgel helytálltak, és Havránek Ferenc 
eredménye kifejezetten biztató az önkormányzati választások előtt.

Kiesett a parlamentből az MDF és az SZDSZ, új pártként került be 
a törvényhozásba a Jobbik és az LMP.

Gazdasági következmények

A választást követő első munkanapon az üzleti körök örömmel fogad-
ták az elsöprő Fidesz győzelmet. Ez természetes reakció, hiszen a tőke 
érdeke az, hogy stabil politikai hatalom biztosítsa a megfelelő profitráta 
fenntartását, a politikai és gazdasági elnyomó intézmények működését.
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Politikai következmények
A szociáldemokrácia történelmi kudarca, a rendszerkritikus baloldal 
lehetőségei:

A szociáldemokrácia az első világháború kirobbanásakor elkövetett 
árulása óta világszerte a kapitalizmus végső őrének szerepét tölti be. 
Ilyen politikát folytatott Schröder kancellár Németországban, ezt kö-
vette a magyarországi MSZP is, amikor megtámogatta a neoliberális 
gazdaságpolitikát, sőt egyik fő képviselőjévé vált. A gazdasági világ-
válság elmélyülésében a neoliberális gazdaságpolitika nagy szerepet 
játszott és a következményként kialakuló szociális válsághelyzet poli-
tikai szabad utat nyitott a szélsőjobb megerősödése előtt.

Az MSZP egyértelmű felelőssége a tőle balra álló erők kiszorítása a po-
litikai közéletből, amellyel elősegítette a baloldali politika lejáratását, da-
rabokra hullását és sebezhetővé válását. A súlyos választási vereség ko-
moly belső feszültségeket fog szülni az MSZP-n belül, és nagyobb szám-
ban léphetnek ki tagok is. Ez mindenképpen felveti az MSZP eddigi po-
litikájától balra álló politikai szervezet megerősítésének szükségességét.

A Fidesz győzelme elsősorban az MSZP súlyos hibáinak következ-
ménye, de a hatalom minél nagyobb arányú megszerzése érdekében 
folytatott felelőtlen demagógiája olyan illúziókat szült a társadalom-
ban, hogy viszonylag gyorsan, és nagyobb megszorítások nélkül ki le-
het lábalni a válságból. Ez nyilvánvalóan teljesíthetetlen cél az adott 
rendszer keretei között. Ez az alaptalan várakozás igen gyors kiábrán-
duláshoz, tömeges elégedetlenséghez és a szélsőjobb további megerő-
södéséhez vezethet, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

Súlyos veszélyt jelent a nyíltan fasiszta Jobbik, amely kihasználta 
a szociális elégedetlenséget, és rasszista propagandájával az elkesere-
dett emberek legalantasabb indulatait szította fel. A Parlamentbe való 
bekerüléssel tovább nőttek a Jobbik lehetőségei uszító propagandájá-
nak terjesztésére, ami azért különösen veszélyes, mert a Fidesz képte-
len lesz érdemi javulást elérni az élet legtöbb területén.

Az LMP jó szereplése meglepetésnek számít, bár már az EP válasz-
tások és az ajánlószelvények gyűjtésének idején látszott, hogy jelentős 
anyagi erővel rendelkező támogatói vannak. A tv és a sajtó is rendsze-
resen foglalkozott velük. A választások első fordulója után az USA bu-
dapesti nagykövetének látogatása az LMP rendezvényén egyértelmű-
vé tette, hogy honnan érkezik az erkölcsi és anyagi támogatás, és hogy 
milyen politikai érdekeket is fog valójában képviselni az LMP vezetése.

A gazdasági helyzet 
Az ország a választások idején súlyos gazdasági helyzetben van. A 
pénzügyi csőd elkerülésére a kormány 2008 novemberében 20 milliárd 
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euró értékben hatalmas kölcsön szerződést kötött, amelyből mintegy 16 
milliárd eurót már lehívott. A kölcsönt azonban kizárólag a pénzügyi 
helyzet javítására fordíthatta és fordította, a gazdasági teljesítmény és 
a szociális helyzet súlyos válság képét mutatja.

Az elmúlt évben a GDP 6,2 százalékkal, a háztartások fogyasztása 
6,7 százalékkal, az ipari termelés 15,9 százalékkal csökkent, míg a fel-
vett kölcsön miatt az adósságállomány tovább nőtt. A legutóbbi ada-
tok szerint a regisztrált álláskeresők száma 604 ezer fő, a munkanél-
küliség rátája meghaladja a 10,5 százalékot, és a munkanélküliek több 
mint felének egy évnél hosszabb idő óta nincs állása. A szegénység 
óriási méreteket öltött.

A Fidesz ígéri a helyzet megoldását, de tervezett intézkedése, az adók 
csökkentése, csak olaj a tűzre. A hitelszerződés is lejár az év vége előtt, 
kérdés, hogy mit akar tenni ebben a helyzetben? 

A világgazdasági és az európai gazdasági válság elhúzódik, ami-
nek egyik kifejezője az euró-zónához tartozó Görögország súlyos 
gazdasági-pénzügyi-szociális válsága, amelynek a magyarországihoz 
hasonló megoldására való törekvés a dolgozó tömegek masszív ellen-
állásába ütközött. Görögország kormánya nem fogadta el az IMF köl-
csönt és most nekik azt ígérik, hogy az euró-országok fogják hitelek-
kel kisegíteni. Világos azonban, hogy az euró-pénz nem védte meg az 
országot, hogy a miénkhez hasonló helyzetbe ne kerüljön, és a kiút ott 
éppoly bizonytalan, különösen a munkájukból élők és a munkanélkü-
liek számára, mint hazánkban. A görög példa is alátámasztja pártunk 
azon álláspontját, hogy az euróhoz való csatlakozás semmit sem old 
meg az ország gondjaiból mindaddig, amíg az ország fejlettségi szint-
je nem éri el legalább az uniós országok átlagát.

A Fidesz bázisa, a hazai vállalkozók és a középosztály módos réte-
gei elvárják az előnyben részesítést, ezért nem várható, hogy a szoci-
álpolitikában pozitív fordulat következzék be, ellenkezőleg a szociá-
lis válság tovább fog mélyülni. Ha ebben a helyzetben a baloldal nem 
lesz képes jelentős politikai erővé szerveződni, a szociális és nemzeti 
katasztrófa elkerülhetetlenné válhat. 

A gazdasági kiút

A baloldal következetes rendszerkritikával nyerheti csak vissza a társa-
dalom bizalmát. A rendszer meghaladásának követelése mellett a már 
rövidtávon is működő alternatívákat kell kidolgozni, amelyek egyben 
utat nyitnak a radikálisabb változások előtt.

Erre lehet jó példa a munkanélküliség problémájának kezelése. A 
baloldal a 21. században a munkaidő folyamatos csökkentésének kö-
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vetelésével egyszerre mutatja meg a racionális megoldási lehetőséget, 
és teszi lehetővé a kizsákmányolás csökkentését.

A baloldal és a zöld politika szövetsége lehetővé teszi olyan köz-
érdekű iparágak kifejlesztését, amelyek részben közpénzek felhasz-
nálásával hozzájárulnak az elszennyezett természeti környezet meg-
tisztításához, az energiafelhasználás csökkentéséhez, a tiszta ener-
giaforrások alkalmazásához. A környezetipar vagy más néven zöld-
ipar kiemelten fontos társadalmi célt szolgál, nagy tömegben alkal-
mazhat alacsony és magasabban képzett munkaerőt. A szükséges 
anyagi forrásokat a katonai és hadiipari kiadások csökkentésével le-
het biztosítani.

A zöldipar tudatos közösségi alapon szervezett fejlesztése egy ön-
gerjesztő pozitív folyamatot indíthat el. Az iparág által alkalmazott 
munkaerő továbbra már nem a szociális rendszert terheli, érdemben 
csökkenhet a mélyszegénységben élők száma. Az energiatakarékos-
ság intenzív elterjesztése további életszínvonal javulást okozhat a la-
kosság jelentős részénél, hiszen csökkentheti a megélhetéshez szük-
séges forrásokat, ami tovább enyhítheti a szociális rendszerekre nehe-
zedő nyomást. A tiszta energiaforrásokra alapozott termelés és közle-
kedés csökkentheti a levegő szennyezettségét, amely különösen a vá-
rosokban sok krónikus betegség okozója, így a lakosság egészségi ál-
lapota is javulhat.

A folyóink adottságainak ésszerű kihasználása, az árterek és er-
deink közösségi tulajdonba vétele és tudatos kezelése, a hajózás és 
az öntözés fejlesztése jelentősen növelheti a termelést és csökkent-
heti a munkanélküliséget. Nem elhanyagolható az erdők esetében 
a vadászat, mint iparág jövedelemtermelő képessége. A környezet-
re tudatosan figyelő gazdálkodással a vadállomány is megőrizhe-
tő és fejleszthető.

A települések hulladéklerakóinak korszerűsítését, a hulladékok új-
rahasznosítását, azok mennyiségének radikális csökkentését kiemelt 
stratégiai célként kezelve további jelentős számú munkavállaló talál-
hat munkát, amely beilleszthető a vidékfejlesztési folyamatba.

A mezőgazdasági termelési, beszerzési és értékesítési, valamint fel-
dolgozóipari szövetkezetek szervezése, egyesítve a „zöld forradalom-
mal” lehetővé tenné a különböző vegyszerek alkalmazásának csök-
kentését, a talaj és a talajvíz további elszennyezésének megakadályo-
zását. Ez a mezőgazdasági termékek minőségének javulásával több-
letbevételhez is juttathatná a mezőgazdaságból élőket.

Az „ökoszocializmus” egyre népszerűbb követeléseinek egyik leg-
fontosabb része az emberi szükségletek újradefiniálása, azért, hogy 
ezeket egyensúlyba lehessen hozni a természettel. Ez nem csak önma-
ga miatt látszik fontosnak, hanem azért is, mert feltétele az emberiség 
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túlélésének. A két érdek nem feltétlenül ellentétes. Ami a „természet 
egyensúlyával” konfliktusban van, az nem  maga az emberi szükséglet 
mint olyan, hanem az emberi szükségletek egy meghatározott struk-
túrája, a „fogyasztói társadalom”, amely a tőke igényei szerint, illetve 
annak nyomása alatt alakult ki. Az így létrejövő „szükségletek” - olyan 
dolgok iránt, mint a személyes felhalmozás, a hatalmas katonai appa-
rátus, a magánközlekedést szolgáló járművek, és az ezekhez kapcso-
lódó igények - mesterségesek, és elburjánzásuk tágabb értelemben be-
teges tünet. Az egészség, kreativitás és közösség iránti alapvető em-
beri szükségleteket a természeti egyensúly messze nem fenyegeti, sőt 
csak ez utóbbi erősíti meg igazán.

Szövetségi politika

A marxi társadalomkritika egyik alapvető következtetése, hogy a ka-
pitalista társadalmat csak a munkásosztály és a rendszer kárvallotta-
inak összefogásával lehet meghaladni, és a nemzeti méretben folyó 
küzdelmet nemzetközi összefogással kell összekötni. A kapitalizmus 
válsága olyan helyzetet teremtett, amely magában hordozza a ma is fo-
lyó háborúk kiszélesedésének, a fasizmus újbóli megerősödésének ve-
szélyét, a szociális összeomlás rémét, és a visszafordíthatatlan környe-
zetrombolást. A 21. századi marxistáknak most építeniük kell a regi-
onális és a világméretű összefogást, és a nemzeteken belül olyan po-
litikai és civil csoportokkal kell szövetséget keresni, amelyek felisme-
rik, hogy szociális és környezetvédő céljaikat nem érhetik el a rend-
szer gyökeres megváltoztatása nélkül. Európában ennek a politikának 
a csökkenő számú nagyüzemi munkásság mellett az állami és önkor-
mányzati fenntartású közszolgálati rendszerek alkalmazottai, a folya-
matosan növekvő számú nyugdíjas és a munkanélküliek serege szol-
gál bázisul, de szövetségessé válhat a létében folyamatosan fenyege-
tett kistulajdonosok tábora is.

Ezt felismerve döntött a Munkáspárt 2006 kongresszusa arról, hogy 
szövetkezik a baloldali zöldekkel és csatlakozik az Európai Baloldali 
Párthoz, egyúttal törekedve a munkás és kommunista pártokkal való 
nemzetközi kapcsolatok létrehozására is.  Hazánkban tudatosan kép-
viselni akarjuk a szociálisan igazságos társadalomért küzdő baloldal, 
és a környezetvédő értékeket képviselő zöld politika együttműködését.

Nem lehet új társadalmi rendszert létrehozni, ha nem mentjük meg 
a Földön az élet tartós feltételeit, és nem lehet a Földet megmenteni, ha 
nem változtatjuk meg a társadalmi rendszert.
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Mit jelent ma a baloldal és kik 
alkotják? A baloldal kontúrvonalai 
Németországban
Írta: Frank Kleemann, Uwe Krähnke, Ingo Matuschek *

* A Chemnitzi Műszaki Egyetem Szocio-
lógiai Intézetének munkatársai, több kö-
zös publikációjuk volt már – lásd: http://
www.inag-online.de/Inag-Mitglieder.htm 

Közvélemény-kutatási adatok alapján az utóbbi években gyakran hang-
zott el az a feltételezés, hogy a németek politikai alapbeállítódásuk 
szerint egyre inkább balra tartanak. Félretéve az amúgy teljesen in-
dokolt módszertani kételyeket, fel kell tárnunk, hogy miben is nyilvá-
nul meg ez az állítólagos baloldali előretörés. (Vö. Misik, 2009:17 kriti-
kája.) Milyen jellemzőkkel írhatjuk le manapság a baloldali beállított-
ságot, s mely társadalmi csoportokban jelenik meg?

A kérdés megválaszolásakor saját empirikus vizsgálataink eredmé-
nyeire támaszkodunk.1 Csoportviták és kvalitatív, személyes interjúk 
során olyan emberekkel beszélgettünk, akik politikai orientációjuk sze-
rint a legszélesebb értelemben vett baloldalra helyezik magukat és a 
baloldali nézeteket pozitívan értékelik. A megkérdezettek látásmódja 
a radikális irányultságtól a reformszemléleten át az alig érezhetően ki-
fejezett politikai álláspontig terjedt. A mintában mind politikai pártok 
hívei, mind nyilvános vagy szakmai tevékenységük szerint aktív, balol-
dali személyek is megjelentek. Olyanok is voltak, akik bár politikai ak-
tivitást nem fejtettek ki, a baloldali spektrumon helyezték el magukat.

A minta politikai beállítottság és hovatartozás szerinti nagy szórá-
sa fontos felismeréshez vezetett: „A” baloldali identitás Németország-
ban nem létezik. A homogén politikai attitűd helyett inkább az egymás 
mellett létező, de különböző értelmezési és cselekvési mintákból kiraj-
zolódó politikai mintázat sokszínűsége jellemző. A baloldal egységét 
bizonyos tekintetben csak a szavazatok tömege mutatja. Ha az ember 
tudni akarja, kik alkotják és mit jelent ma a baloldal, az eltéréseket is 
figyelembe kell vennie. Ilyen értelemben tanulmányunk inkább a bal-
oldali „miliőkről”, mint miliőről szól. A következőkben a baloldali „mi-
liők”, baloldali körök alapvető kontúrjait mutatjuk be.

Ahogy a fentiekben jeleztük, valójában nincs egyértelműen defini-
álható baloldali identitás, de a baloldaliság legkisebb közös nevezője 
azért meghatározható: A közállapotok és a társadalmi visszásságok 
széles értelemben vett, szocialista és szociáldemokrata gondolati sé-
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mákon alapuló bírálata általános jellemzőnek tekinthető. Közös kiin-
dulópont, hogy a baloldaliak – különböző mértékben – tudatában van-
nak a fennálló társadalmi rend elsősorban gazdasági és politikai ter-
mészetű hiányosságaival. A baloldali spektrumon belül a gazdasági 
és politikai alapok kritikus szemlélete meghatározó az egyén számá-
ra, amikor politikai szempontból elhelyezi magát a társadalomban.2

Hogyan jellemezhető pontosabban a baloldaliak alapvető gazdasá-
gi és politikai viszonyokkal szembeni kritikai szemlélete, és ennek mi-
lyen következményei vannak?

A politikai és gazdasági viszonyokkal szemben kialakított alap-
vető politikai álláspontok

A gazdasági viszonyok által generált társadalmi kirekesztés kriti-
kája hagyományosan a baloldali identitás legfontosabb elemét képe-
zi. Kutatásaink alapján a szembenállás tipikus formái jól megkülön-
böztethetők. A megkérdezettek közül sokan adott esetben csak rész-
leges kritikát fogalmaztak meg. A szociális piacgazdaság rendszerét 
alapvetően nem kérdőjelezték meg, csak néhány negatív vonását bírál-
ták. Mások számára (különösen a baloldali radikálisok között) a kapi-
talizmus általános kritikája központi szerepet játszik. Rendszerint az 
alapvetően negatív következményekre hivatkoznak, így a strukturá-
lis munkanélküliségre és a fegyvergyártásra. Három alapvető felfo-
gás különböztethető meg:

1. A gazdaság elsőbbségének hirdetői: Szerintük a jelenleg létező gaz-
dasági modellnek, különösen az államszocialista ellenmodell kudarca 
után, strukturálisan nincs alternatívája, és saját önszabályozása révén 
fölötte áll a többi társadalmi rendszernek. A mostani berendezkedés 
politikai alternatívái csak azt célozhatják meg, hogy a rendszert egy 
szelídebb, jóléti állammá formálják át („szociális piacgazdaság”, mint 
amilyen a rajnai kapitalizmus, az angolszász változattal szemben). A 
gazdasági rendszer társadalmi irányítását azonban meglehetősen ir-
reálisnak tartják. A mainstream tömegmédiát uraló neoliberalizmus 
így implicit módon hatol be a baloldali gondolati sémákba. Míg ko-
rábban lehetséges volt azzal az axiomatikus feltételezéssel élni, hogy 
a kapitalizmus strukturális problémái a tulajdonnal rendelkező és a 
kizsákmányolt osztályok ellentétéből fakadnak, manapság a gazdaság 
elsőbbségét kiindulópontként szemlélő baloldaliak gondolkodásában 
az ilyen típusú osztályperspektíva nem játszik már szerepet, sokkal 
inkább alkalmazottként, munkavállalóként tekintenek a dolgozókra.

2.  Az uralkodó gazdasági rendszer szabályozásának hívei: Kiinduló-
pontjuk, hogy a gazdaság és a társadalom két, egymással szorosan ösz-
szefüggő rendszer, amelyek képtelenek egymástól elszigetelve működ-
ni. A jelenleg egyeduralkodó gazdaság negatív hatásokat gyakorol a 
társadalomra, de megfelelő állami szabályozással a gazdaság megsze-
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lídíthető. A felfogás követői konkrét társadalmi bajokra koncentrálnak, 
mint amilyen a munkanélküliek és a segélyezettek, járadékosok érzé-
kelhető kirekesztése, a gazdagok és a szegények közötti szakadék nö-
vekedése, vagy a társadalmilag alapvető javak és szolgáltatások bizto-
sításának zavarai. A közösségi gazdálkodásra épülő, nem profitorien-
tált gazdaságot különösen fontos jelentőséggel ruházzák fel azokon a 
területeken, ahol a magángazdaság működése elégtelen. Csak ritkán 
vetik fel a gazdaság általános „demokratizálódásának” igényét. Az elő-
ző alapállástól eltérően ebben a csoportban az osztálykoncepció  (mar-
xista) nem tűnt el egészen. A „prekárius munkásokat”, az „alsó osztá-
lyokat”, a társadalmilag „kirekesztetteket” a kapitalizmus kizsákmá-
nyoltjainak tekintik.

3. A strukturális változások hívei: A fennálló társadalmi rend alap-
vető kritikájából indulnak ki, a gazdaságot konzekvensen a társadal-
mi fejlődésnek alávetett és strukturálisan megváltoztatandó társadal-
mi alrendszernek tekintik. Az elemzés éles jellege és az ebből követ-
kező politikai következtetések azonban csak minimális mértékben je-
lennek meg konkrét politikai akciókban. Az alapállás hívei ezért prag-
matikusan a szabályozás híveinek követeléseire támaszkodnak. A gaz-
dasági rendszer alapvető átalakítása ezért körükben is inkább utópia, 
mint a mindennapi politikai gyakorlat része.

Összességében tehát a (részben fundamentális) kritika a gazdaság 
által okozott társadalmi bajokra irányul. Csak nagyon kevesen rajzol-
nak fel következetes, a kapitalista struktúrák megszüntetésére irányu-
ló perspektívát. A fennálló gazdasági rendet többnyire a kapitalizmus 
(ebben az értelemben szociális piacgazdaság) többé-kevésbé jól szabá-
lyozott változatának tekintik, amelyben erősíteni kell a jóléti elemeket. 
Az ezzel párhuzamosan felmerülő, demokratikus társadalmi rend fe-
lé mutató követelések élén az egyén részvételi lehetősége a társada-
lom formálásában és a másképp gondolkodók integrációs fokának a 
növelése – s ezzel összefüggésben különösen a konszenzuális, több-
ségi véleményre épülő demokrácia kérdése – áll. A társadalmi erőfor-
rások nem egyenlő elosztásának kritikája is ehhez kapcsolódik. Egyé-
ni állásponttól függően az osztálykoncepció általános analitikai kiin-
dulópontként szolgál, s az erőforrások társadalmi felügyeletére épül. 
A termelési mód kritikája (mint a kritika általános eleme) kiegészül a 
többi, központi jelentőségű egyenlőtlenség kritikájával, az osztály ala-
pú szemléletet ezekre a területekre (nemi egyenlőtlenség, társadalmi 
presztízs, politikai jogok érvényesítése, oktatás) is kiterjesztik. Néhány 
elképzelés szerint, a fenntartható fejlődés koncepciójába illeszkedve, 
egy ökoszociális perspektíva is feltűnik. Ennek keretében az erőfor-
rások megőrzését szolgáló termelési mód kialakítása válik fontos cél-
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lá, amely a gazdaságpolitikai szempontok szerinti felügyeletének rész-
céljaként jelenik meg.

A fenti alapkoncepcióknak némiképp ellentmondva, a baloldali ori-
entációjú interjúalanyok elég gyakran elmondták, hogy gazdasági kér-
désekben nem kompetensek. Ez az álláspont megint csak az utóbbi év-
tizedek neoliberalizmusának ideológiai erejét mutatja. A neoliberaliz-
musnak a közbeszédben egyeduralkodó értelmezési kerete egyértel-
műen hozzájárult ahhoz, hogy elég sok baloldali gazdasági kérdések-
ben hozzá nem értőnek tartja magát. A baloldali spektrumon domi-
náns kapitalizmuskritika fényében mindenképpen újra meg kell erő-
síteni ezeket a kompetenciákat, a neoliberális forgatókönyvek mellett 
alternatív felfogással kell előállni. Nem elég tehát csak a jóléti állam 
helyreállítására vonatkozó javaslatokat tenni, hanem „reálutópikus” 
társadalmi modelleket kell felvázolni, és a válság értelmezését a do-
mináns neoliberális diskurzus ellen fellépő baloldal előnyére  kihasz-
nálni a politikában és gazdaságban. (Néhány esetben, pl. a gazdaság 
ökologizálásának kérdésén keresztül a növekedési koncepciókban si-
került már részsikereket elérni.)

A baloldali térfélen jellemző alapvető politikai-gazdasági nézetek jól 
elkülöníthető különbségeket takarnak, de a legtöbb esetben meghatá-
rozott, domináns hivatkozási pontok körül szóródnak, amelyek látha-
tóan további, lényeges elemekkel bővülnek ki.3 A különböző nézetek 
a gazdaság társadalom feletti – vagy vice versa – prioritásának kérdé-
sében különböznek elsősorban. Az értékelések eltérő feltételezésekkel 
élnek a politika megváltoztathatóságának kérdésében, s mivel ezek az 
eltérő alapkoncepciókból származnak, a politikai gyakorlat legitimá-
ciójaként funkcionálnak. Például: mióta a gazdaság központi szerepe 
érinthetetlenné vált, nem érdemes radikálisan különböző elméleti ala-
pokból kiindulni, de mivel csak alapvető strukturális változások hoz-
hatnak „üdvözítő” megoldást, a reform-erőfeszítések sem kifizetődők. 
Ez a szemlélet a baloldal politikai gyakorlatát és politikai eredményes-
ségének megítélését is igen jelentősen befolyásolja.

Politikai elképzelések és a politikai gyakorlatformák

A fenti okfejtés nyomán a társadalom átalakításának négy ideáltipikus 
irányzata különböztethető meg. Míg az első kettő a társadalom alap-
vető átalakítását célozza, a másik kettő a létező társadalmi rend fenn-
tartása felé orientálódik, ezért ez utóbbi a baloldali térfél „jobbszár-
nyának” tekinthető.

Az államszocialista irányzat célja egy szocialista társadalmi rend, 
ahol az „erős” állam az ellenőrzés és az újraelosztás révén igazságos 
társadalmi viszonyokat teremt.
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A libertariánus antikapitalista irányzat határozottan államellenes 
orientációjú. A kapitalizmus megszüntetése itt a „felszabadított”, „alul-
ról” szerveződő társadalom kialakításának előfeltétele.

A reformpárti irányzat látja a fennálló társadalmi rend hiányossá-
gait és (többnyire a civil társadalomból építkező) mozgalmakra kon-
centrál, amikor a társadalmi rendszer fejlődési lehetőségeit keresi, a 
fennálló társadalom alapjait meg nem kérdőjelezve.

A képviseleti irányzat alapvetően elfogadja a létező politikai és gaz-
dasági rendszert. A rendszer keretei közt mindamellett észlelhető szo-
ciális deficiteket és egyenlőtlenségeket a társadalom tagjainak önszer-
veződésével próbálja kompenzálni.

Az alapirányzatokhoz részben különböző politikai nézetek társít-
hatók: 

A pártpolitikai-etatista felfogás szerint a politika és az állam szinte ki-
zárólag a politikai pártokra épülő parlamenti demokráciára épül (bele-
értve a különböző pártokhoz kapcsolódó szervezeteket és szövetsége-
ket is). Az iskolákban és a médián keresztül közvetített politikai kép-
zés is ezt a felfogást tükrözi. 

A civil társadalomra építő politikai felfogás – amely elterjedt az in-
formális politikai akciók résztvevői között (NGO-k, polgári kezdemé-
nyezések) – beemeli a politikába a „hivatalos” politikán kívül rekedt, 
társadalmilag eredményes csoportokat, szervezeteket és a társadal-
milag aktív polgárokat. A politikai akciókat (a jótékonysági akciókkal 
szemben) mindkét felfogás olyan problémákhoz köti, amelyek általá-
nos fontosságúak, illetve az akciók révén független struktúrák és dön-
tési módszerek fejlesztését tűzik ki célul. 

A „gyakorlatias” felfogás minden olyan akciót politikainak tart, 
amely mások érdekében történik (így a kisebb, politikamentes szerve-
zeteknél végzett önkéntes munkát és a jótékonykodást is). Szerintük 
nem a társadalom átalakítása, hanem mások pártfogásba vétele fontos. 

Az „általános jelenlét” politikai koncepciója a ’60-as évek „a magán-
élet is politika” mottóját követi, s a mindennapi tevékenységeket (a po-
litikai szempontból korrekt vásárlást a szemét szétválogatásáig) a po-
litika részének tekinti. 

Az egyre erősödő „elkülönülés” koncepciója az egyén politikai gya-
korlatának a rendszer centrumában folyó politizálástól történő eltávo-
lodását hirdeti.

A baloldali politikai spektrumon az analitikus szemlélet jelenlegi 
szintje és a politikával ápolt mindennapi kapcsolatok szerint az aláb-
bi csoportok azonosíthatók:

- „hagyományos”, intézményesült baloldaliak, a politikai rendszer 
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államközpontú szemléletével, baloldali pártokhoz (Balpárthoz, kisebb 
töredékpártokhoz, Zöldpárthoz, de az NSZDP-hez is) és baloldali szer-
vezetekhez való kötődésekkel,

- „radikális” balosok, akik libertariánus, alternatív életstílust követ-
nek, ellentársadalmi (vagy elitellenes) politikát folytatnak az intézmé-
nyesült politikán kívül,

- „nem ortodox” baloldaliak, akik ugyancsak szubkulturális közeg-
ben forognak és konkrét, reformpárti tevékenységet végeznek, több-
nyire a bázisdemokrácia alapján, ellenezve az elfogadott társadalmi 
és gazdasági formákat,

- „szakmai alapon” tevékenykedő baloldaliak, akik tudatos politi-
kai választások, illetve társadalmilag ehhez a szférához kötődő mun-
kájuk révén, politikai munkát is végeznek,

- „önkéntesek”, akik szakmai és társadalmi kapcsolataikra épít-
ve társadalmi kérdésekért, konkrét problémák megoldásáért küzde-
nek, gyakran szélesebb körű társadalmi reformok mellé is odaállnak,

- „hellyel-közzel aktív” baloldaliak, akik a politikába inkább csak 
időlegesen vagy egy-egy kérdésben folynak bele,

- „kritikusok”, akik követik a politikai folyamatokat és vitákat, de  
politikai és társadalmi tevékenységet nem végeznek,

- „társadalmilag marginalizált” baloldaliak, akik alapvetően úgy 
érzik, hogy kizárták őket a társadalomból, és párhuzamos, elkülönült 
világban élnek,

- „erőtlen” és „beletörődő” baloldaliak, akik ugyan látják a tényle-
ges cselekvés szükségességét, de nincs egyéni lehetőségük, hogy bár-
mit megváltoztassanak.

A baloldali politikai mozgalom kilátásai – egy baloldali hegemóni-
át megcélzó politikai projekt kontúrjai

Egyértelműen látható, hogy a szélesebb értelemben vett baloldal társa-
dalomképében és politikai elveiben heterogén. Egymás mellett él a jóléti 
állam kiterjesztésének paternalista elvárása a civil társadalomra építő 
reformelképzelésekkel és a társadalmi reformért küzdő libertariánus 
kapitalizmuskritikával. Bizonyos értelemben a különböző politikai 
irányok centrumában egy új társadalmi és politikai viszonyokat te-
remtő, általános, demokratikus szocialista alternatíva áll, ugyanakkor 
nem észlelhető, hogy az irányzatok egy közös baloldali modellt keres-
nének. A társadalomkritikai alapokon álló baloldal inkább egy hete-
rogén csoportosulásra emlékeztet. Egy társadalmi szempontból haté-
kony baloldali mozgalom kiemelkedéséhez politikai nyomást kellene 
kifejteni, hogy a heterogén társaság többségében támogassa a balolda-
li javaslatokat, s ezek a javaslatok a széttöredezett csoportok többségé-
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nek is megfeleljenek. Az így létrejövő közös alapvetések, közös ügyek 
hídként szolgálhatnának a baloldali csoportok között. A közös balol-
dali projekt így az összes hídfő egyéni álláspontját képviselhetné, a 
központi témák a különböző politikai nézetek metszéspontjaként jö-
hetnének létre, s a valószínűleg összeegyeztethetetlen politikai állás-
pontok megosztó szerepe háttérbe szorulna. A folyamat végén közös, 
gyakorlati politikai programokat lehetne kidolgozni.

A pluralitást nem lehet tisztán pártpolitikai szinten megragadni, 
de tisztán a konkrét, életszagú problémákon kívül eső elméleti viták 
szintjén sem rekedhet meg. Több eredménnyel kecsegtet, ha a balol-
dali identitást megfontolt módon olyan közös diskurzussá alakítjuk, 
amely valami új, társadalmi felemelkedést ígérő alternatívát jelenthet 
a ’90-es évek óta bekövetkezett szellemi-morális fordulat óta domináns 
neoliberalizmussal szemben.

 
Fordította: Tóth Zsolt 
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1. A Rosa Luxemburg Alapítvány megbízásából 2007 és 2009 között végzett kutatások-
ról van szó. Az első kutatás eredményeit vö. Matuschek et al. 2008. Az összes kutatási 
eredményt tartalmazó könyv megjelentetését 2010 tavaszára tervezzük. 
2. A fennálló társadalmi viszonyok kritikája más politikai körökben is megjelenik. A 
neonáciknál azonban, hogy egy extrém példával éljünk, a politikai önértékelés a nem-
zetiszocialista rezsim visszamenőleges eszményítéséből táplálkozik.
3. Ebben a kontextusban különböző elképzelések tűnnek fel. Például a társadalmi in-
tegráció és a társadalom tagjainak anyagi biztonsága egyesek szerint alapvetően a bér-
munkán keresztül történhet, mások szerint egészen más modellt kell előnyben része-
síteni. Ennek kapcsán három alapvető elképzelés különböztethető meg: a klasszikus, 
foglalkoztatásra épülő, az állampolgári jogok szerint juttatott és a minden feltétel nél-
kül biztosítandó jövedelem koncepciói. A koncepciók mögött a rendszeres munka tár-
sadalmi integrációra és identitásépítésre gyakorolt hatásainak eltérő megítélése húzó-
dik, mint ahogy eltérések vannak a kapitalista viszonyok között végzett munka jelle-
gének, minőségének értékelése, illetve a szabályozási és igazságossági kérdésekben is.
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Az alulról szerveződő hatalom 
megerősítésének reális stratégiái a 
neoliberális globalizáció korában 
Írta: Frances Fox Piven*

* amerikai politológus és szociológus, tár-
sadalmi aktivista, a szegénység és az állami 
szociális ellátó rendszer egyik legelismertebb 
szakembere. Könyve (1971), a Regulating the 
Poor: The Functions of Public Welfare (A sze-
gények irányítása: a szociális ellátó rendszer 
szerepe) szerint a szociális háló szerepe ket-
tős: részben és koronként a társadalmi elé-
gedetlenség leszerelése, részben a szegények 
munkába kényszerítése. Kiállt a szociális 
minimum jövedelem bevezetéséért.

Az ipari kapitalizmus felemelkedésének hajnalán, a 19. század köze-
pén, a kapitalizmus által életre keltett munkásosztály megragadta az 
emberek alkotó képzeletét, s új eszmerendszer született. Az új eszmék 
részben a kapitalista urbanizáció és iparosodás által vezérelt általános 
változásokat tükrözték vissza, de az ipari kapitalizmus történelmének 
menetét is megváltoztatták. Hozzásegítették a munkásosztályt, hogy 
később a kapitalizmust humánusabbá tevő erővé váljék, annak ellené-
re, hogy a kapitalizmusból eddig még nem tudott új rendszert faragni.

Mit takartak ezek az eszmék?
A legfontosabb elképzelés az volt, hogy az egyre több és több em-

ber, akiket a gazdasági változások az Európában és Amerikában gom-
bamód szaporodó bányákba és gyárakba kényszerítenek, képessé vál-
nak a hatalom megragadására, s idővel meg is szerzik azt.

Miért szereznék meg a hatalmat?
A hatalom, amelyet majd a kezükbe vesznek, és egyben létre is hoz-

nak, valójában éppen abban a szisztémában gyökerezik, amely elnyom-
ja őket: a tömegtermelés rendszerében. A gyári rendszer a szétszórt 
falvak és farmok népét a városokba kényszerítette, s ezáltal egyesítet-
te őket: ugyanazokra a tapasztalatokra tettek szert, fizikailag egy he-
lyen vettek részt a tömegtermelésben, a rendszer a futószalag idegőr-
lő rutinjának, s a munkafelügyelők és a főnökök önkényének tette ki a 
munkásokat. A gyári rendszer egyesítette és ugyanolyan feltételek kö-
zé helyezte a dolgozókat, tehát maga az ipari kapitalizmus intézmény-
rendszere változtatta meg politikai tudatukat. A távoli falvak különbö-
ző nyelveket és dialektusokat beszélő lakóit ugyanolyan hatások for-
málják, ezért egyszer majd felismerik, hogy hol rejtőzik közös ellen-
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ségük, egyetértésre jutnak a jövőről, a termelés társadalmasítása vagy 
más néven a szocializmus lesz közös céljuk. A legfontosabb tényező, 
hogy a szocializmus korai, korlátok közé szorított válfajában, amelyet 
a kapitalista tömegtermelés maga hoz létre, az új tapasztalatok majd 
megmutatják az embereknek, hogy a hatalom már a kezükben van. A 
gyárakban és a bányákban végzett munka ugyanis be fogja bizonyí-
tani, hogy ebben az új rendszerben övék a döntő szerep, s ezért véget 
is vethetnek a rendszer működésének.

Egyes elképzelések szerint az ipari kapitalizmus növekedésével pár-
huzamosan a dolgozó emberek száma és ereje is folyamatosan nő. Köz-
tudott, hogy ezt az elgondolást legjobban a Kommunista Kiáltvány fo-
galmazta meg, amely természetesen elsősorban vitairatként jött létre, 
de egyben átfogó analízist is adott. Úgy vélem, hogy az elemzés hatá-
sa részegítő és gondolatébresztő volt. Az, hogy az újonnan felemelkedő 
ipari munkásosztály megszerezheti a hatalmat, és ez a hatalom, vagy 
legalább potenciális hatalom, a termelés újonnan megszülető rendsze-
rének szükségszerű következménye, s az elgondolás, hogy az elemzés 
a valóságot tükrözi vissza, de egyben segíti is a munkásosztály hatal-
mának megteremtését, végül is tényleg hatást gyakorolt az általános 
feltételekre, még ha ez a hatás nem is volt olyan nagy, mint ahogy azt 
a munkásosztály vezetői, s maga Marx és Engels remélték. Az új esz-
me táplálta tömegsztrájkok, a munkásszövetségek és a munkáspárt-
ok valóban hatást gyakoroltak az ipari kapitalizmusra, s hozzájárul-
tak a továbbfejlődéséhez.

Az eszme ma már egyáltalán nem olyan inspiráló, mint egykoron. 
Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban az ipari munkás-
osztály a szakszervezetekkel együtt eltűnőben van, s bizonyos mérté-
kig Európában és még Latin-Amerikában is ez tapasztalható. Az egy-
kor a munkásosztály pártjaiként feltűnt politikai pártok ma már nem 
tűnnek osztály alapon szerveződő pártoknak. Minden réteget képvi-
selni próbálnak, egyre kacskaringósabb politikai úton botladoznak, s a 
munkásosztály hatalmának kilátásai terén nagyon nagy elbizonytala-
nodás tapasztalható. A magukat még mindig munkáspártoknak vagy 
szociáldemokrata pártoknak nevező pártok támogatására ma már in-
kább csak azért szólítjuk fel a szavazókat, mivel vezetőik és jelöltjeik 
sokkal szelídebb módszereket ígérnek az új korszakban elkerülhetet-
len megszorítások levezénylésére.

A szokásos magyarázata annak, hogy miért történt így, a régi ígére-
tek miért váltak semmivé, s miért kerültünk ebbe a posványba, szin-
tén új gondolatrendszer mentén írható le, amely bizonyos mértékben 
tükrözi az általános fejleményeket, és van elég átütő ereje ahhoz, hogy 
változásokat ígérjen, sőt bizonyos mértékben már meg is változtatta 
a formálódó új általános, intézményi környezetet. Legfontosabb ele-
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mei nagyjából így írhatók le: új, neoliberalizmusnak vagy neoliberá-
lis kapitalizmusnak nevezett korszakba léptünk, ami azt jelenti, hogy 
a tőkés piacok ma már nemzetközivé váltak. Ezzel párhuzamosan a 
nemzetgazdaságok is átrendeződnek, létrehozzák a „prekariátust”, a 
prekárius, folytonos bizonytalanságban élő, részmunkaidős vagy idő-
szakosan foglalkoztatott munkaerőt. Az elkerülhetetlen változások nem 
egyéni döntések, hanem az általános átrendeződés eredményei. A vál-
tozások nagyban kihatnak a munkásosztály gazdasági jólétére, s külö-
nösen nagy hatást gyakorolnak az erejére, befolyására.

Be szeretném mutatni, hogy ez a folyamat miért hat bénítólag a neo-
liberalizmusról szőtt, újonnan feltűnt elképzelésekre, és miért hiúsít-
ja meg a gyakran túlértékelt, általános intézményi változásokat. Azt 
is fel szeretném vázolni, hogy a közvélekedéstől eltérően miért nem 
gondolom a mai helyzetet olyan végzetesnek.

Kezdjük a legelejétől! Történelmileg a dolgozói hatalom fogalmát 
alapvetően két irányból közelíthetjük meg.

Az első irány a demokrácia, a képviseleti demokrácia gondolata. 
Ha a dolgozók szavazójoghoz jutnak, s időről időre szavazhatnak, be-
folyásolhatják az államhatalom működését. Alapvető, demokratikus 
elvről van szó, lényegében ezt értjük demokrácia alatt. A demokrácia 
bonyolult intézményi változásokban is megmutatkozik, amelyeknek 
szükségszerűen meg kell határozniuk, hogy ki kap választójogot, mi-
lyen módon történik a szavazás, hogy zajlik le a választás. A választá-
sokra épülő, képviseleti demokrácia gondolata nagyon ígéretes, s tör-
ténelmileg komoly hatást gyakorolt a szocialista mozgalomra, hiszen 
elméletileg az ipari kapitalizmus növekedése együtt jár az ipari mun-
kásság számának növekedésével, s a növekvő számú munkásság kö-
zös, általános tapasztalatai erősítik a közöttük lévő szolidaritást, s egy-
fajta szocialista szemlélet alakulhat ki. A képviselőválasztások ezért 
utat nyithatnak a hatalom felé. Azonban véleményem szerint a máso-
dik elgondolás, a munkáshatalom gondolata is nagyon megterméke-
nyítő hatású volt. A munkáshatalom ereje alapvetően sztrájkok ide-
jén mutatkozik meg. A Kommunista Kiáltvány is erről szólt. A mun-
káshatalom eszméje a tömegtermelést folytató iparágak növekedését a 
munka egyre nagyobb hatalmi erejének gondolatával kapcsolta össze.

Mindkét elgondolás fontos volt az ipari kapitalizmus története so-
rán. A munkáshatalom egy időben valóban érvényesült. Volt olyan tör-
ténelmi fejlődési szakasz, amikor az egyszerű emberek politikai jogai 
folyamatosan bővültek, javult a munkaügyi helyzet, erősödött a szociá-
lis gondoskodás, illetve a jóléti állam, és mint a történelemben gyakran 
előfordul, a növekvő hatalom más területeken is érvényesült. Gyakran 
igen nagy volt a jelentősége, hogy a dolgozó emberek választójoghoz 
jutottak, mivel élhettek döntési jogukkal, politikai pártjaik megvédhet-
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ték a munkáshatalom érvényesítésének lehetőségét, a sztrájkokra va-
ló képességet, tehát azt, hogy megbéníthassák a rendszert, ha akarják.

A neoliberális propagandagépezet által sulykolt, bennünket is gúzsba 
kötő, általánosan elfogadott nézőpont szerint a neoliberális globalizáció 
mindkét formát, a képviseleti demokráciában és az általános intézmé-
nyi viszonyokban rejlő – a dolgozó emberek korlátozott, államhatalom-
ra gyakorolt befolyását biztosító – hatalmát is aláásta.

Milyen módon zajlik ez le? Először is, a nemzeti önrendelkezést a 
szupranacionális szervezetek felemelkedése nagyban veszélyezteti. Ah-
hoz, hogy a választóknak valódi hatalma legyen, az általuk választott 
államhatalom felett kell hatalommal rendelkezniük. Ha azonban pél-
dául az államhatalmi szerveket a felemelkedő szupranacionális szer-
vezetek megfosztják hatalmuktól, vagy veszélyeztetik azt, akkor az 
Európai Unió, a Kereskedelmi Világszervezet és a Nemzetközi Valuta-
alap a francia munkásosztály hatalmát is veszélyezteti.

A fenti, szokásos gondolatmenet szerint azonban nem csupán ve-
szélybe kerül a munkásosztály hatalma, hanem még a munkásosztály 
hatalmának gondolata is végső csapást szenved. A nemzetközi tőke és 
az Egyesült Államokban tevékenykedő tőkés társaságok hatalmának 
növekedése a 19. század vége óta még inkább ellehetetleníti a munkás-
osztály hatalomgyakorlását, mivel kormányzati rendszerünk alapve-
tően szövetségi jellegű. A szövetségi rendszerben a szolgáltatásokat, 
az adópolitikát és a nagy üzletet rejtő infrastruktúra-politikát érintő 
döntések jelentős részét a nemzetállam alatti szövetségi állami szin-
ten hozzák, illetve valósítják meg. Ha egy vállalat tevékenysége egész 
Amerikára kiterjed, a vállalat túszul ejtheti a szövetségi kormányt, s 
azt mondhatja neki: ha nem adtok adókedvezményt, ha nem építetek 
négysávos autópályát a kertkapumig, továbbállok egy másik szövet-
ségi államba. Az Egyesült Államokban ez legalább egy évszázada ál-
talános jelenség, és folyamatosan rombolja a demokratikus hatalom-
gyakorlást. Lényegében ugyanez valósul meg világszinten is. Multina-
cionális társaságok tartják sakkban a kormányokat azzal, hogy egyes 
kormányzati döntéscsomagoktól teszik függővé, hogy beruháznak 
vagy leépítenek, illetve kedvükre válogathatnak a lehetséges beruhá-
zási helyszínek között.

Ezzel párhuzamosan egy másik fejlemény is aláássa a demokrati-
kus hatalomgyakorlás régi eszméjét, tehát azt, hogy az egyszerű em-
berek hatalma választásokon és pártokon keresztül érvényesülhet. A 
mindenhová betüremkedő privatizációról van szó, amely az Egyesült 
Államokban különösen jelentős változásokkal jár, mivel a közszolgál-
tatások privatizációja, a nagyvállalkozói harácsolás legújabb területe 
a legnagyobb közszolgálati szakszervezeteket gyengíti meg. Valószí-
nűleg az egyáltalán nem antikapitalista, de a politikai pártok közül je-
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lenleg számunkra a legjobb választásnak számító Demokrata Párt leg-
nagyobb szakszervezeti támogatói a közszektor pedagógus-szakszer-
vezetei, de csak addig, ameddig az iskolák nem kerülnek magánkéz-
be. A közoktatás privatizációjára irányuló szándékok rejtett célja a pe-
dagógus-szakszervezetek szétverése.

A privatizáció szükségszerű, hiszen új területeken lehet beruházni 
és profitot nyerni, új területeket lehet kirabolni. Jó példa erre, ahogy a 
célzott közegészségügyi programokkal a nagyvállalati egészségügyi 
beszállítókat támogattuk, bármiféle szabályozási lehetőség fenntartá-
sa nélkül.

Egyfelől: ahogy a globalizáció eszménye gyengíti a munkáshatalom 
régi eszméjét, úgy kell a neoliberális globalizációnak a demokratikus 
ígéreteket is gyengítenie.

Másfelől: az új eszmék és részben, de nem egészben az objektív té-
nyek felülírják azt, hogy a munkáshatalom a termelés megbénításának 
hatalma lenne, mivel a globalizáció azt jelenti, hogy a tömegtermelés 
áthelyezhető Ázsiába, vagy bárhová a déli féltekére. A beruházások át-
helyezése egyre erősebb árupiaci versennyel jár, amelynek következ-
tében gyakran a fejlett világ szervezett munkásait is sikerül szembe-
állítani a déli félteke munkásaival. Így az egyre intenzívebb verseny 
feszültséget teremt, az emberek félnek attól, hogy az adott vállalat ki-
települ valahová.

Azt sulykolják belénk, és számos, a szervezett munkás- és szakszer-
vezetekben tevékenykedő értelmiségi is ezt mondta nekem, hogy ilyen 
körülmények között egyszerűen nem lehet sztrájkolni. Az ember nem 
sztrájkolhat, és szóba sem hozhatja a sztrájkot. Ilyen feltételek mellett a 
termelés leállításának hatalma már nem lehet a munkáshatalom alap-
vetően fontos eszköze.

Az új eszmék tehát megbénítanak és megnyomorítanak. De vajon 
teljes egészében leírják-e a valóságot? Az új elgondolásokban nyilván-
valóan van némi igazság. Nem hiszem azonban, hogy mindent meg-
magyaráznának. Úgy vélem, hogy a munkáshatalom eszméje – azaz 
a munkások bármikor megbéníthatják a termelést - implicit módon 
együtt jár a következő elgondolással: ha az embereknek van választó-
joga, akkor van demokratikus hatalomgyakorlás is. Ezzel általánosabb, 
elméleti síkon szemlélhetjük, hogy egyes emberek miért uralkodhat-
nak mások felett. Főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a hatalom két 
különböző fogalmában implicite benne rejtőzik egy harmadik, álta-
lánosabb gondolat is. Azok az emberek, akiket általában erőtlennek, 
elhagyatottnak, elkerülhetetlenül alárendeltnek tekintünk, akik nél-
külöznek bármilyen hagyományos erőforrást, nincs pénzük, nem fel-
ügyelik a munka világát, a hadsereget és a gengszterbandákat, akik-
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nek nincs semmijük, tehát a rabszolgák, a városi szegények és a mun-
kások – néha tényleg rendelkeznek hatalommal.

Voltak olyan történelmi fejlődési szakaszok, amikor a rabszolgák 
uralkodtak a földbirtokosok felett, amikor a városi szegények meghu-
nyászkodásra kényszerítették az uralkodókat, amikor a főnökök meg-
hátráltak a munkásaik előtt. Úgy gondolom, hogy az ilyen típusú hata-
lomban és a munkáshatalomban implicit módon rejlő, a gépezet meg-
bénítására képes erő tétele az együttműködés, az egymásrautaltság tár-
sadalmunk működését nagyban meghatározó mintáiból, viselkedés-
mintáiból ered. A kooperáció olyan viselkedésmintái ezek, amelyek-
ben a szolgáknak és a városi szegényeknek is fontos szerep jut, hiszen 
legalább annyit elvárnak tőlük, hogy veszteg maradjanak. Természe-
tesen a munkások is nélkülözhetetlen partnerek az együttműködés-
ben. Az együttműködésre épülő társadalmat alkotó nagy szervezetek 
normális működésében mindenkinek jut szerep.

A kooperációs minták bonyolultak és általános érvényűek. Az együtt-
működésnek számos intézményrendszere alakult ki (család, egyházak, 
oktatási rendszer), de néhány intézményrendszer fontosabb, mint a többi.

A gazdasági szervezeteknek fontos szerep jut, s az államot a lakos-
sággal összekötő központi tengelyt megalapozó politikai intézmények 
is nélkülözhetetlenek. Az együttműködés gazdasági és politikai rend-
szere által életre hívott hatalmi összeütközések, hatalmi viszonyok dön-
tőek lehetnek az átalakuló társadalmakban. A hatalmi viszonyok min-
denkit vagy majdnem mindenkit átszőnek, ugyanis az embereket ösz-
szekapcsolják azok a politikai és gazdasági tevékenységek, amelyek-
ben részt vesznek, amelyekhez valamilyen módon hozzájárulnak. Ezért 
a rendszer részeiként fel is bomlaszthatják azt. A diákok szétzúzhat-
ják az egyetemeket. A munkások megállíthatják a termelést. A bolívi-
ai felföldek parasztjainak úttorlaszai egész közösségek életét béníthat-
ják meg. A képviseleti demokrácia és a munkáshatalom eszméje ezért 
egyaránt csak egy különös formája az általánosabb elvnek, miszerint 
a kölcsönös egymásrautaltság egymástól függő hatalmi viszonyokat 
teremt. Az egymásrautaltságra épülő hatalom, amely a fegyverek és a 
pénz hatalmától eltérően a társadalom alsó rétegeit is magába foglal-
ja, a centralizáció és a specializáció erősödésével folyton-folyvást nő.

Számomra ebből az következik, hogy a globalizáció – függetlenül 
attól, hogy neoliberális vagy sem – növeli az alulról szerveződő hata-
lom esélyeit. Valójában a tőke távozásának, alacsony költségű és bérű 
régiókba való átköltözésének megkönnyítése új, törékeny és kölcsönös 
függést teremt. Mindenki a kiszervezés miatt kesereg, eközben valahol 
máshol nincstelenek munkához jutnak, és fontos alkatrészeket gyár-
tanak az autóinkhoz és a vasúti kocsijainkhoz. Azonban ezek a válto-
zások az egymásrautaltság új, rendkívül törékeny és összetett formáit 
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hozzák létre, a kiszervezés ugyanis nagyon kétélű fegyver. A külföl-
di kiszervezés miatt a befektetők és a hazai munkások kapcsolatrend-
szere és a hazai munkások pozíciói gyengülnek ugyan, a beruházók 
azonban nagyon sok, többnyire alárendelt partnerrel kerülnek szoros 
viszonyba. A szerteágazó termelési láncok, különösen akkor, ha a ter-
melés „just-in-time” rendszerben történik, a termelést kiszolgáltatja az 
összetett szállítási rendszereknek. Itt ragadhatjuk meg azt, amit bizo-
nyos szempontból a leginkább örvendetesnek tartok: a termelés függ 
az elektronikus kommunikáció rendszereitől, amelyeket az együttmű-
ködés esetleges megszakítása végzetesen érintene.

Hajdanán, a fordista termelési rendszer idején, a munkáshatalom kér-
dése iránt érdeklődő emberek sokat foglalkoztak azzal, hogy a komp-
lex gyári rendszerekben, összetett munkamegosztás mellett dolgozó, 
logisztikával foglalkozó munkásokat mi jellemzi, hiszen ha őket szer-
vezett munkássá lehet tenni, a rendszer könnyen megbéníthatóvá válik.

John Womack Mexikó-szakértő évtizedeken át próbálta megérte-
ni, hogy mi jellemző a Vera Cruzban dolgozó, logisztikával foglalko-
zó munkásokra.

Manapság talán még inkább felértékelődik a logisztikai munká-
sok problémája, hiszen az összetett és törékeny, erős munkamegosz-
tás mellett működő rendszerekben dolgozó munkások jelentős része 
logisztikus, vagy potenciális logisztikus.

A kérdés kapcsán azonban számos probléma merül fel. Nem lehet 
elmenni a mellett a probléma mellett, hogy a bármely új intézményi 
viszonyrendszer által teremtett hatalmi potenciál, különösen az alsó 
rétegekben keletkező hatalmi potenciál, nem feltétlenül jut érvényre. 
Nagyon sok stratégiai szintű erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a 
hatalom realizálódjon. Például az elnyomott és kulturális szempont-
ból elfojtott embereknek fel kell ismerniük, hogy fontosak, hogy nagy-
mértékben járulnak hozzá a rendszer működéséhez. Tehát rá kell döb-
benniük, hogy az elitek tőlük függnek. Össze kell hangolniuk az ak-
cióikat, meg kell oldaniuk a szervezési kérdéseket, s ez az a probléma, 
amely a legtöbb aktivistát egy ideje leginkább foglalkoztatja.

Az atomizálódást, amely valamilyen módon mindig jelen volt a nagy 
munkáscsoportokban, le kell győzni, s egységesen kell fellépni. A gát-
ló, külső intézményi és egyéb viszonyrendszerekből származó hatáso-
kat is ki kell védeni, mivel az embereket nem kötik valódi kapcsolatok 
a befektetőkhöz, a munkaadókhoz és az állami szervekhez. A munká-
sokat szoros kapcsolat fűzi az egyházakhoz is, s ennek korábban nagy 
szerepe volt az amerikai jobboldal térnyerésében. A családi kapcsola-
tokról sem feledkezhetünk meg, amelyekre gyakran jobboldali, bete-
ges, ütődött szervezetek telepszenek rá.

A munkásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy elviseljék a kap-
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csolatok elveszítését, ami törvényszerűen bekövetkezik, ha kilépnek a 
kölcsönös függésre épülő viszonyaikból. Az ember nemcsak kárt okoz 
a főnököknek, hanem a fizetését is elveszíti. Ráadásul azt kockáztat-
ja, hogy az együttműködésre épülő viszonyoknak végleg befellegzik. 
A legkeményebb kihívás azonban az, amikor az ember aktivizálja az 
együttműködésből származó erőpotenciált, amely jelenleg a bonyolult 
és törékeny együttműködési hálózatokból származik. Ahhoz, hogy 
képes legyen erre, szét kell zúznia a szabályokat. Ez azonban eddig a 
népi akciók legnagyobb gátja volt. Szembe kell ugyanis szállni azok-
kal a szabályokkal, amelyeket a többi hatalmasság által befolyásolt ál-
lamhatalom jóléttel, erőszakkal és egyéb „eszközökkel” kényszerít az 
emberre. Gondoljunk arra, ahogy a régi munkásosztálynak szét kel-
lett zúznia a szakszervezetek alakítását tiltó, azt konspirációként ke-
zelő törvényeket. A sztrájkellenes törvényeket is meg kellett semmisí-
teniük, hiszen az Egyesült Államokban és Angliában a sztrájkok sér-
tették a mester-szolga szabályokra épülő szokásjog hagyományát. Az 
alulról jövő hatalom érvényesítéséhez meg kellett oldani ezeket a stra-
tégiai problémákat, mint ahogy a munkaadóknak, a főnököknek és a 
multinacionális vállalatoknak is számos stratégiai akadályt kellett le-
küzdeniük ahhoz, hogy kihasználhassák a globális szinten szervezett 
termelésben és kereskedelemben rejlő előnyöket. Ők gyorsabbak voltak.

Az üzleti körök által létrehozott agytrösztök, sajtótermékek és té-
vécsatornák formájában megjelenő propagandagépezet ontja magá-
ból az új, piaci ideológiát. A gondolat, hogy a nemzeti határokat szét-
feszítő gazdaság tekinthető a nagybetűs piacgazdaságnak, s ezért a ré-
gi – a munkát mindig megnyomorító – piaci törvényeknek még nehe-
zebb ellenállni, tisztán ideológiai jellegű. A média hullámai, a politiku-
sok, mindenki az új eszmerendszert képviseli. A munkaadók nagyon 
gyorsan éltek az új ideológia nyújtotta lehetőségekkel. A termelés át-
telepítésének valós veszélyét a fordista korszakban létrejött régi szak-
szervezetek szétverése érdekében folytatott kampányok során erősen 
eltúlozták. A kormányzatokat felhasználva gyorsan lerázták maguk-
ról a munkaügyi szabályokat és munkásjogok biztosításának terhét. 
Valójában az amerikai kormány pozícióit is elfoglalták. A munkásság 
és a munkásvezetők sokkal lassabban reagálnak a változásokra. Túl 
bürokratikusak, túl kényelmesek, megoldási módszereik kifulladtak, 
vagy részben kifulladtak. De nincs ezen mit csodálkozni, hiszen bá-
tortalan, idős, a szabályok széttörését magában hordozó új stratégiák 
kockázataitól félő emberekről van szó.

Nem igaz, hogy az Egyesült Államokban a munkásság ne érzékel-
te volna, hogy nagy bajban van, mivel számbelileg és fajsúlyában is 
visszaesett. Tisztában vannak ezzel. A munkásvezetésben változások 
tapasztalhatók, bár ezek egyelőre nem drámaiak. Az új munkásveze-
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tőknek annyira futotta, hogy megpróbálták feléleszteni, új energiával 
feltölteni a régi stratégiákat, a régi repertoárt. Ennek keretében a gyak-
ran prekárius, szervezetlen munkásokat akarják szervezett munkássá 
tenni. Sok energiát fektettek a részmunkaidős munkások megszervezé-
sébe, a közösségeken belüli szövetségesek felkutatásába, ami lényegé-
ben a szabályosan foglalkoztatott munkaerőből kiszoruló prekariátus 
szervezésére irányul.

Az Egyesült Államokban azonban főként arra törekedtek, hogy a 
választások kimenetelét befolyásoló képességüket arra használják fel, 
hogy kompenzálják az ódivatú munkáshatalom, a sztrájkokban rejlő 
hatalom tehetetlenségét.

Rengeteg szellemi energiát öltek a választási kampányokba, szak-
szervezeti forrásokat és egyéni hozzájárulásokat használtak fel, remél-
ve, hogy olyan jelölteket sikerül megválasztatni, akik erősítik a mun-
kások jogait, s különösen nagy figyelmet szentelnek arra, hogy a ki-
zsigerelt, az évtizedes konzervatív uralom miatt a munkaadók érde-
kei felé forduló Szövetségi Munkaügyi Ügynökség (National Labour 
Relations Board) összetételén javítsanak.

Ezek azonban régi stratégiák. Nem arról van szó, hogy haszontala-
nok lennének, hanem arról, hogy már nem elégségesek, mivel az ipari 
struktúrák leépítése, a globalizáció miatt túlhatalomra szert tett mun-
kaadók, a kormányzat irányítására az üzleti körök által az utóbbi har-
minc évben kialakított szörnyű politikai gépezet legyengítették őket. 
Túlságosan nagy ellenerők tűntek fel.

Úgy vélem, hogy a dolgozó embereknek, akik talán nem is szakszer-
vezeti tagok, új stratégiákra van szükségük. Szerintem van erre lehe-
tőség. Olyan új stratégiákra van szükség, amely kihasználja a neolibe-
rális globalizáció és a karcsúsított termelés (lean production) nyújtot-
ta új erőforrásokat. Valóban új stratégiákról van szó, nem a régi mód-
szerekről. Néhány szakszervezet előzetes meghódítása, különösen az 
amerikai SEIU-é (Szolgáltatási Dolgozók Nemzetközi Uniója - Service 
Employees International Union), a szakszervezetek szektoriális szer-
vezettségi szintjének növelése a régi szakszervezeti bírósági döntések 
felrúgásával azért, hogy az adott iparágban nagyobb munkástömegek 
legyenek mozgósíthatók – ez egy lehetséges megközelítés. A másik, 
„átfogó stratégiának” hívott megközelítés a befektetők gyenge pontja-
inak feltérképezésére irányul.

Egy nagy tervet készítünk. Tudjuk, hogy a tőkések a munkásokon 
keresztül valamilyen szinten sebezhetők, de ez talán nem elég, s ta-
lán még nincsenek is az adott vállalatnál szervezett munkások. De az 
egyes vállalatok üzleti partnereiken, a befektetőkön, a nagyfogyasztó-
kon keresztül is kiszolgáltatottak. Meg kell ismernünk az összes gyen-
géjüket, és ki kell találnunk, hogy használhatjuk ki ezeket, s válhat-
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nak az előnyünkre. Tudom, hogy ez a stratégia elég problémás, hiszen 
nem a munkások használják ki az erejüket a célpont ellen. Ha a táma-
dás a fogyasztók vagy a részvényesek felől érkezik, a munkások fog-
ják a babérokat learatni?

A határon átívelő kampányokra még nagyon sok feltáratlan lehető-
ség van. Például a globális munkásszövetségek létrehozásának gon-
dolata egy régebbi stratégia, ezért javaslom, hogy ez a stratégia a dol-
gozó emberek korábban követett politikai-hatalmi stratégiáival együtt 
kerüljön a tudományos vizsgálatok fókuszába. Tudományos kutatók-
ként segíthetünk ebben. A világszintű és az amerikai tudományos ku-
tatásoknak elvégre is ezek a stratégiai kérdések a fő hipotézisei. Komp-
likált hipotézisekről van szó, hiszen egész sor tudományos hipotézis 
foglalkozik a konfliktusokkal, azaz, hogy a verseny során ki képes 
valakivel valamit csinálni. Amiatt is összetett hipotézisekkel állunk 
szemben, mert nem csupán egy egyszerű kérdésről van szó, tehát ar-
ról, hogy a munkások képesek-e megszervezni magukat, és a szervez-
kedéssel erőt mutathatnak-e fel a támadási célpontok ellen. Valójában 
az ellenstratégiákat kell megfogalmazni. Olyan táncot járunk, amely-
ben legalább három táncpartner vesz részt: a dolgozó emberek, a mun-
kaadók és az állami szervek.

Sok mindent figyelembe kell venni, számos adat releváns lehet. Az 
adatok nagyon fontosak. A tapasztalati tények nélkülözhetetlenek ah-
hoz, hogy a kategóriáinkat megfelelő megvilágításba helyezzük. Mo-
dellünknek a Kommunista Kiáltványt kell követnie, de az túl általá-
nos ahhoz, hogy a mai stratégiai munka során közvetlenül felhasz-
nálhassuk. Szembe kell szállnunk a neoliberális propagandával. Ez 
azt jelenti, hogy tudományos munka keretében kell feltárnunk, hogy 
a prekariátusnak vagy más munkásoknak, akik még nem egészen 
prekáriusak, de valószínűleg azok lesznek, miért van hatalom a ke-
zükben, a nemzetközi piacok ellenállás és ellenkezés nélküli növeke-
dése, a dolgozó embereknek tett bármilyen engedmény következmé-
nyek nélküli elutasítása miért nem elkerülhetetlen. Tanulmányoznunk 
kell, hogy a mai munkahelyek térben szétterjedő rendszere mellett az 
embereket hogyan lehet megszervezni, s ebben a Kiáltvány nem ad, 
nem adhat útmutatót. A hierarchikusan szervezett nemzeti és nemzet-
közi szakszervezetek valószínűleg nem a legjobb szervezeti formák. 
Többet kell tanulnunk abból, ahogy az iráni tiltakozók megszervez-
ték magukat a Twitteren. Beszélnünk kell a kevésbé kötött, hálózatsze-
rű szervezeti formákról, mint amilyet a Globális Igazságosságért Moz-
galom követ. Jobban meg kell tanulnunk elmagyarázni, hogy a külön-
böző nyelveket beszélő, eltérő hagyományokat követő emberek egybe-
forraszthatók, mivel ez eddig még mindig sikerült. A munkásság tör-
ténelme nem szól másról, mint a különböző helyekről származó, kü-
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lönböző nyelveket vagy nyelvjárásokat beszélő, különbözőképpen gon-
dolkodó emberek összekovácsolásáról.

A hatalom ígérete azonban mámorító, s valóban egyesítheti az em-
bereket, a nyelvi és tradicionális korlátok, a különböző foglalkoztatási 
formák ellenére. A mi történelmünk erről szól, és a továbbiakban sem 
szabadna lemondanunk a történelem formálásáról.

Fordította: Tóth Zsolt
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A világ nagy régiói: régiós integráció 
mint alternatív stratégia?
Írta: Veronique Sandoval*

* közgazdász, az Ile-de-France régió 
választott képviselő-tanácsosa, az 
Espaces Marx vezetőségi tagja

Társadalmi párbeszéd a régiós integrációról

2009. július 21-től 24-ig tartották meg a Szociális Fórum mozgalom ta-
lálkozóját Asunciónban, Paraguay fővárosában, melynek témája a ré-
giós integráció volt. 

A megbeszélés célja az Európai Unió és a Világkereskedelmi Szer-
vezet (WTO) által a Latin Amerikára, Afrikára, valamint Dél-Ázsiára 
ráerőltetett szabadkereskedelmi politika elleni fellépés lehetőségeinek 
megtárgyalása, illetve a fenti területek országait összekötő gazdasági 
és politikai kapcsolatok megerősítése volt.

Az ülés helyszínének megválasztása - Dél Amerika - nem a véletlen 
műve. Latin-Amerikában a különböző szociális mozgalmak már 1999-ben 
napirendre tűzték egy új típusú régiós politika kialakítását, a különbö-
ző országok közötti gazdasági kapcsolatok erősítését, ami egy alternatív 
politikai fejlődés lehetőségét jelenti számukra. 2005-től komoly politikai 
változások eredményeképpen Venezuelában Chavez, Braziliában Lula, 
Argentínában Kirchner, Bolíviában pedig Morales jutott kormányra. 2008-
ban a „regionalizáció” fogalmát különféleképp értelmező dél-amerikai 
mozgalmak összeütközésbe kerültek egymással. Az egyik oldalon beje-
lentették az ALBA létrehozását (olyan társadalmi mozgalom, melynek ke-
retében több szociális mozgalom is egyesült, és amely kész az alternatív 
javaslatok kidolgozására) a Via Campesinának – a regionalizációs folya-
mat fő beindítójának – támogatásával. A másik oldalon a regionalizációs 
elképzelések a MERCOSUR és az UNASUR egyezmények keretében tes-
tesültek meg. Asunción kijelölése a találkozó helyszínéül azért is fontos 
volt, mert július 26-án itt tartották a MERCOSUR tagországainak elnöki 
találkozóját. Ezt széles körű társadalmi tiltakozó mozgalom előzte meg, 
amely elítélte a régiós együttműködésnek a folyamatát, hiszen a kisebb 
országok érdekei soha nincsenek figyelembe véve. 

Vajon a régiós alapon folytatott politika jó alternatívát jelent-e a 
gazdasági válságból való kilábalásra?

Milyen módon lehet megoldani a rendszer bajait, megmaradva a neoli-
berális, vagy akárcsak a szociáldemokrata kereteken belül? A rendszer 
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válságára adott bármilyen válasz új fejlődési irányt és másféle nemzet-
közi együttműködést követel. Ennek érdekében Paraguay elnöke, Lugo 
szerint a latin-amerikai országoknak fel kell gyorsítaniuk a regionális 
együttműködés folyamatát. 

De milyen legyen ez a regionális együttműködés, milyen politikát 
értsünk „regionális integráció” alatt? Ez volt a legfontosabb kérdés az 
ascunsióni fórumon folyó vita során. 

A válságra adott válaszok eddig alapvetően nemzeti keretek között 
maradtak. Bár a jelenlegi politikai útkeresés mindenekelőtt a válságkeze-
lésről szól, a régiós együttműködésre létrehozott keretek, a MERCOSUR 
és az UNASUR a részt vevő latin-amerikai országok erősen eltérő gaz-
dasági hatalma miatt egyáltalán nem egyértelmű s mindegyik tagor-
szág számára magától értetődő folyamatot indított el. 

További kérdés: hogyan lehet eljutni egy nemzeti választól egy re-
gionális válaszig – és miért kell közös választ kialakítani a válságra? 
Hogyan lehet alkalmas egy nemzeti mozgalom által elképzelt megol-
dás regionális problémákra? Vagy talán nem tapasztalunk a különbö-
ző országok nemzeti mozgalmai között is gyakran nagy különbsége-
ket - akár szervezeti formájukat, akár az államhoz való viszonyukat 
nézzük? A különböző nemzeti mozgalmak esetleg képesek összefogni, 
de milyen keretek között tudnának együttműködni a különböző álla-
mok mozgalmai? A különféle államok közötti megállapodások keret-
rendszere vajon képes-e közös és egységes választ adni a regionális 
szintű kihívásokra, annak ellenére, hogy mekkora különbségek van-
nak a tagállamok közt? Nem ez az, amit a nagy multinacionális cégek, 
az Egyesült Államok és az uralkodó erők keresnek a globalizált szabad 
kereskedelmi piac kialakítása érdekében? Ha így nézzük, a regionális 
integráció nem mindig jelent jót minden tagországnak, és nem min-
denki számára jelent fejlődést. Ez a fajta együttműködés túl gyakran 
vezetett már egyik vagy másik fél dominanciájához. Vagy talán még-
is elképzelhető másfajta út azon kívül, amit Brazília javasol?

Latin-Amerikában az ALBA az egyetlen szervezet, mely társadalmi 
mozgalmak által szerveződött, és a hasonló politikájú országok (Kuba, 
Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua, a Dominikai Köztársaság, 
Paraguay) között hozott létre valódi együttműködést a közegészség-
ügy és az oktatás területén a tagállamokban. Annak ellenére, hogy az 
ALBÁ-nak nem elsődleges küldetése a közegészségügy vagy az okta-
tás. Ezzel szemben az ALBA Bank feladatai között ott van ezeknek a te-
rületeknek a fejlesztése, és a bank létre is hozott egy „elszámolási egy-
séget”, egy virtuális pénzt, de ez ma még csak kezeli a számlákat és 
messze nem alkalmas egy új típusú gazdaságpolitika széles körű be-
vezetésére. Természetesen alapvető lehetőség és kiindulási pont az el-
következő időkre, amikor már a befektetéseket és a gazdasági együtt-
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működést is képes lesz finanszírozni. A folyamat azért is nagyon ér-
dekes, mivel az ALBA tagjai nem a tagállamok kormányai, hanem a 
különböző társadalmi mozgalmak, amelyek gondoskodnak a nyilvá-
nos vitáról és alternatívák kialakításáról.

Vajon a gyakorlatilag minden társadalmi mozgalom által felvetett, 
új típusú fejlődési és fogyasztási modell kialakítása a mozgalmak által 
már kiharcolt eredmények és a különböző mozgalmak egyesítése vagy 
az államközi egyezmények mentén lehet eredményesebb?  

„Régiók” közti különbségek

A latin-amerikai alterglobalisták szerint a válsággal egymagában egyet-
len önálló ország sem képes szembenézni, csak akkor, ha megszaba-
dul a nagytőke szorításától. Ezért együttműködni kell. Mindazonáltal 
a MERCOSUR-féle, alapvetően a külkereskedelem területére korláto-
zott együttműködés nem lehet kizárólagos megoldás a régiós integrá-
cióra. A gazdasági kultúrának is változnia kell. Ellenkező esetben mi 
akadályozza meg, hogy Latin-Amerika földművesei eladják földjeiket, 
és azután ott szóját termeljenek monokultúrás, nagyüzemi formában, 
ami kifejezetten csökkenti a foglalkoztatást, ráadásul kizsarolja a talajt? 

A változtatásoknak belülről kell fakadniuk, nem kényszeríthetőek ki 
szokatlan, új típusú megoldások, különben felerősödnének az elszaka-
dási vagy területi önállósodási törekvések az integrációs erőkkel szem-
ben. Itt is szembetaláljuk magunkat azzal a problémával, hogy az ál-
lampolgár számára a nemzeti keretek adják meg a demokratikus lehe-
tőségek kereteit, miközben a válság globalizált világválság. 

A regionális integráció ily módon egyszerre adna választ a válság 
és a neoliberális modell meghaladására. A neoliberális gazdasági keret 
legyőzése azért is érdekes kérdés, mivel verseny alapon próbál megol-
dást szolgáltatni olyan kérdésre, melyet maga a verseny váltott ki, az 
okozta: az összes latin-amerikai ország főbb mezőgazdasági export-
termékei gyakorlatilag azonosak (szója, eukaliptusz, cukornád és a cu-
kor). Milyen megoldást lehetne erre a gerjesztett versenyhelyzetre ki-
találni? A kérdésre csak közösen lehet majd választ adni. 

De hogyan tudnánk antiimperialista célt elérni a regionális integrá-
ció aszimmetriája közepette – amely oly jellemző vonása a mai regio-
nális integrációs intézményeknek –, amikor a MERCOSUR egy tisztán 
neoliberális modell? Az orosz szocializmus modellje – csakúgy, mint a 
szociáldemokrácia alapjain kiépített regionális integrációs modellek – 
kudarcot szenvedett, miközben Latin-Amerikában a regionális integ-
ráció többféle modellje létezik egymás mellett. El kell tehát fogadni a 
különböző integrációs folyamatok fokozatosságát, az ebből következő 
különbségeket, és azt kell megkeresni, hogy játszhatnának a társadal-
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mi mozgalmak aktív szerepet ebben a folyamatban is. Mivel a válságot 
egyrészt a jövedelemelosztás súlyos egyenetlensége, másrészt a külső 
adósság problémái jelentik, a regionális integrációnak mindenekelőtt 
a hitelezés kérdését kell megoldania, illetve át kell szerveznie a terme-
lés és az országok közötti kereskedelem felosztását az országok között.

Az Európai Unión belül is az a nagy kérdés, hogy „Mit kell termel-
ni, hol és hogyan?”. A tagországok azonban a piacra bízták ennek a 
kérdésnek a megválaszolását, és most a válságban – ami rendszerszin-
tű világválság – a kormányok, még a haladó kormányok is, a nemzeti 
fejlődési modell alapján próbálnak megoldást találni, és nem kérdője-
lezik meg a termelés céljait. Hasonlóképpen a „regionális integráció” 
nem boncolgatja a termelés fontosságának kérdését, csupán a leginkább 
jövedelmező ágazatra, a kereskedelemre koncentrál. Ám a kereskede-
lem feltételei még Latin-Amerikán belül is egyenlőtlenek. Gondoljunk 
csak Brazília és akármely kis karibi ország lehetőségeire! Pedig a keres-
kedelem mindenképp egyenlőtlen egy nagy és egy kis ország között. 

További érdekes kérdés az, hogyan lehet a nemzeti identitás és a né-
pi szuverenitás mentén regionális integrációt kialakítani. Hogyan le-
het megőrizni a társadalmi jólét fejlődési stratégiáját – ami pedig alap-
vető fontosságú a demokratizálás folyamatában, és elengedhetetlen 
az intézmények demokratizálásához. Meg kell tehát válaszolni azt a 
kérdést, hogyan kell felosztani a forrásokat egy jobb élet reményében.

A kis afrikai országok túlságosan is függenek az EU-tól ahhoz, hogy 
önálló válságkezelésre legyenek képesek. Ezért nemzetközi összefo-
gásra lenne szükségük, hogy megerősítsék befolyásukat és képesek le-
gyenek ellenállni a szabadkereskedelmi egyezmények kényszerének, 
amit az EU olyannyira szeret rájuk erőltetni. Belátható, hogy az egyen-
lő kereskedelmi feltételek bizonyos fokig a hatalmi egyensúlyon ala-
pulnak, így a kis országok csak szövetségben lennének képesek azonos 
fajsúlyú tárgyalófelekként szembenézni az EU-val, a bilaterális egyez-
mények vagy a gyarmati „jóvátétel” ízű egyenlőtlen megállapodások 
helyett. A regionális integráció kérdése ezért különösen fontos Afri-
ka számára. Olyan együttműködésről van szó, amely nemcsak gazda-
ságpolitikai, hanem az egészségügy és a kultúra területeit is felöleli. 
Ez a társadalom minden területére kiterjedő demokratikus párbeszé-
det és döntést, illetve választásokat feltételez, oly módon, hogy köz-
ben megőrzik nemzeti szuverenitásukat. Ez megakadályozná a nagy 
országok – mint például Dél-Afrika –dominanciáját, és demokratikus 
folyamatokat indítana el a különböző országokban. 

Ez azt jelenti, hogy az integrációs folyamat nem előre megtervezett 
modellek alapján megy végbe, hanem magának a folyamatnak a során 
felmerülő különböző beavatkozási formák összehangolása, az együtt-
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működés megszervezése, amely fokozatosságon alapul, és létrehoz-
za a közösségek demokratikus alapra épülő méltányos kereskedelmét.

Megkérdőjelezhető-e ez a koncepció?

Mit tanulhatnak az afrikaiaktól a latin-amerikai regionális integrációs 
formációk? Vajon ezek csak egyszerű kereskedelmi megállapodások, 
vagy egy új életforma építését jelentik, mely letér a nemzetközi impe-
rializmus által kijelölt úttól az olyan országok között, amelyeknek kö-
zös a nyelve és a történelmi múltja?

 Kormányok közti egyezmények vagy társadalmi mozgalmak együtt-
működése? Egyszerű együttműködés vagy a kapitalizmus új, regioná-
lis szintű formája? 

Milyen típusú integrációt keresnek a társadalmi mozgalmak? Az in-
tegrációt terjesztik ki a népekre, vagy maguk a népi mozgalmak hoz-
zák létre az integrációt? 

Vajon mit tanulhatnak az afrikaiak az európai és a latin-amerikai 
egyesítési kísérletekből? Hogyan tudják a nemzeti mozgalmak ráven-
ni az embereket a nacionalizmus helyett a nemzetközi szintű válság-
kezelésre?

Ahogyan Dél-Ázsiában is, a regionális törekvéseket neoliberális kí-
sérleteknek tartották. Pedig az lenne a fontos, hogy ezeket a változáso-
kat és mozgalmakat az emberi jogok és a demokrácia határozza meg. 
Ám az ilyen vektorok mentén történő dél-ázsiai egyesítési folyamatok 
ma még elképzelhetetlennek tűnnek. Ha például India nyújtana be ha-
sonló javaslatot, az sokak számára olybá tűnne, mintha el akarná fog-
lalni a pakisztáni Kashmírt. 

Ezért fontos, hogy a környezetet, amelyben a folyamatok lezajla-
nak, teljes mértékben vegyük figyelembe, így azok átültethetők lesz-
nek a világ más régióira is, amelyeknek mind megvan a maga törté-
nelmi sajátossága.

Angolból fordította Simon József

MilyEN a Mai baloldal



99

A világválság kényes kérdéseinek 
elemzése
Írta: Pierre Khalfa*

* Az Attac-France tudományos ta-
nácsának tagja, az Union syndicale 
Solidaire szakszervezet szóvivője

2009. június végén az ENSZ konferenciát hívott össze, hogy elemez-
zék a gazdasági világválságot. A vajúdásból egér született, mert már 
az előkészítés során egymással szembefeszültek a különböző, kikris-
tályosodott álláspontok, és nyilvánosságra is kerültek, tekintet nélkül 
arra, hogy az uralkodó osztály vagy az alterglobalista mozgalom kö-
reiben terjedtek-e el. Az alterglobalista mozgalom számára ugyanis a 
gazdasági válság tagadhatatlanul új szakaszt nyitott meg, s ez szük-
ségessé teszi a korábbi állásfoglalások megerősítését.

A szembenálló álláspontok

Ha nem foglalkozunk az ultraliberális ideológusoknak azzal a cso-
portjával, akik szerint a mai válságot a túlszabályozás váltotta ki, ma 
az uralkodó osztály, a politikai-közigazgatási „elitek” és az őket köve-
tő értelmiségiek körében két álláspont ütközik meg egymással.

Az első szerint a válság a piac pillanatnyi hibás működésének a kö-
vetkezménye, amelyet bizonyos túlkapások váltottak ki, ezért korrek-
cióra szorul. Ebben a helyzetben az lenne a cél, hogy megkíséreljük 
felszámolni a válság által feltárt hiányosságokat, amelyek a piaci sza-
bályok megkerülésének tudhatók be. Szóvá teszik például egyes, túl 
bonyolult pénzügyi termékek átláthatóságának a hiányát, a minősítő 
cégek nem megfelelő szerepét, egyes pénzügyi emberek kapzsiságát 
stb. Ezért mai sürgősségi intézkedésekre van szükség, gazdasági új-
raindítási tervek bevetésére a károk csökkentése érdekében, és lehe-
tőleg visszafordítható folyamatokra, mint amilyen egyes bankok álla-
mosítása, és lehetőleg minél kevesebb kényszerrel a pénzpiacok ellen. 
Az elemzés lényege az, hogy vissza kell térni a válság előtti helyzet-
be, és meg kell akadályozni az újabb válság kialakulását. Természete-
sen szó sincs arról, hogy megkérdőjelezzék a pénzügyi ipar, a pénzpi-
ac szerepét. Kényelmi okokból ezt az álláspontot „reformált neoliberá-
lis” álláspontnak fogjuk nevezni.

Ma ez a nézőpont a legelfogadottabb az uralkodó osztály körében. 
Ez vezérli a G20-ak állásfoglalását. A 2008. szeptember közepei pánik-
hangulat már elmúlt, a „reformált neoliberálisok” hajlamosak azt hin-
ni, hogy végképp elkerülték a pénzügyi összeomlást, a mégoly súlyos 
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recesszió csak rövid ideig fog tartani, és 2010-re várhatóan újra megin-
dul a növekedés. Ezért (legalábbis eddig?) a válság nem vezetett sem-
miféle paradigmaváltáshoz az uralkodó osztályok körében. Nézetelté-
rések akadnak ugyan közöttük, illetve egyes intézmények között – így 
például a FED politikája nem azonos az Európai Központi Bankéval, 
és viták zajlanak a gazdaságösztönzés mértékét illetően -, de a pers-
pektíva alapvetően változatlan: vissza kell állítani a régi rendet, meg-
kísérelve azoknak a hiányosságoknak a kiküszöbölését, amelyek a je-
len válsághoz vezethettek.

A másik álláspont – nevezzük az egyszerűség kedvéért „szabályo-
záspártinak” – úgy látja, szemben az előbbivel, hogy a válság igen mély, 
forrása maga a pénzpiac és a pénzpiaci dinamika. Szerintük a válság 
abból fakad, hogy a piac képtelen önmagát ellenőrizni. S mivel a pénz-
piacok természetüknél fogva eleve labilisak, dinamikájuk automatiku-
san buborékok kialakulásához vezet, amelyek azután kipukkadnak – s 
ez maga a pénzpiaci válság. A szabályozáspártiak ennek megfelelően 
azt javasolják, hogy szigorú és tartós szabályokkal kell kordában tar-
tani a pénzpiacokat. A legvilágosabban gondolkodók ugyan azt fejte-
getik, hogy a hitelbuborék összefügg a bérek stagnálásával, mégsem 
jutnak el a megfelelő gyakorlati következtetéshez. A szabályozáspár-
tiak nem kérdőjelezik meg magának a pénzügyi iparnak a létezését. 
Cupán túlkapásait kívánják lefaragni tevékenységének korlátozásával, 
s olyan normák kikényszerítésével, amelyek remélhetőleg megakadá-
lyozzák a pénzpiaci válságok megismétlődését.

A két említett álláspont természetesen nem homogén, és a gyakor-
latban nem válnak el élesen egymástól, sok az átmenetet közöttük.

Egy harmadik álláspontot – amelyet jobb híján „alterglobalistának” 
fogunk nevezni – képviselnek többé-kevésbé egyértelműen, tisztán és 
világosan egyes társadalmi mozgalmak, szakszervezetek, illetve né-
hány politikai párt. Elemzésük sokszor egyetért a szabályozáspártia-
kéval, például a pénzpiac dinamikáját illetően, ők azonban összekap-
csolják a részvényesi kapitalizmus újjáéledésével a reálgazdaságban, 
a termelésben bekövetkezett változásokkal. A részvénypiacok elvá-
rásai kikényszerítették a nyereség gyors növekedését, és ezt a bérek 
csökkentésén keresztül érték el. Az így elért nyereséget viszont nem 
a reálgazdaságba – ahol a piaci kereslet épp a bérek csökkenése miatt 
nem nőhetett elég gyorsan – , hanem a felpuffadt pénzpiacokba fek-
tették be. Az az elképzelés tehát, mely szerint a pénzipar tevékenysé-
gét egyszerű korlátozással vissza lehet szorítani, anélkül, hogy hoz-
zányúlnának a részvényesi kapitalizmushoz, és megkérdőjeleznék a 
megtermelt gazdagság elosztási rendszerét, nem reális. Hiszen nem-
csak arról van szó, hogy korlátok közé kell szorítani a piac által szabá-
lyozott pénzügyi rendszert, hanem szét is kell zúzni, és egy új fejlő-
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dési modellt kell kikényszeríteni, amely a társadalom szükségleteinek 
kielégítését, az egyenlőtlenségek drasztikus csökkentését és az ökoló-
giai kényszerek gyakorlati alkalmazását célozza meg.

A Stiglitz-jelentés

A júniusi konferencia előkészítése során az ENSZ-közgyűlés elnöke 
egy javaslattevő bizottságot hozott létre. Vezetésével Joseph Stiglitzet 
bízta meg, aki – annak ellenére, hogy az establishment tagja – az utób-
bi években igencsak kritikus álláspontot képviselt a pénzügyi kapita-
lizmussal szemben. Mi több, a bizottság bevonta munkájába Francois 
Houtart, az alterglobalista mozgalom egyik elismert aktivistáját. A bi-
zottság zárójelentése azért is érdekes, mert jól érzékelteti azt az egyen-
súlyi pontot, ameddig a fórum résztvevői a válságelemzésben eljutottak.

A jelentés elismeri, hogy a válság korántsem csupán gazdasági, ha-
nem globális, és komoly szociális következményekkel jár. Szóvá teszi 
továbbá a nemzetközi intézmények és a központi bankok politikáját 
is. S jóllehet a jelentés  bírálja a jelenleg hatályos kereskedelmi megál-
lapodásokat, mégsem kérdőjelezi meg az általánossá tett szabadkeres-
kedelmi dogmát, s még mindig a protekcionizmus ellen érvel, anélkül 
hogy elemezné, kiknek az érdekében lehetne bevezetni protekcionista 
kereskedelempolitikát, és kik, illetve mi ellen kellene megvédeni ma-
gukat. A jelentés ellentmondásosságát az jelzi, hogy elítéli a válság le-
küzdésére bevetett gazdaságélénkítő intézkedéseket, amelyek szerin-
te torzítják a piaci játékszabályokat.

Meglepő az is, mennyire bátortalanok a jelentésben megfogalma-
zott javaslatok. A jelentés kizárólag a pénzügyi szférára koncentrál, 
de még azon belül is korlátozottak a javaslatai, akár a bankok, akár a 
szofisztikált pénzügyi termékek, akár az értékpapírosítás elterjedését 
illető szabályozásról legyen szó. Mi több, egyetért – mint mondja - „a 
pénzügyi innovációval, amelynek célja lehet a rizikó csökkentése… 
és minden olyan kezdeményezés bátorításával, amely lehetővé teszi 
a pénzpiacok számára, hogy jobban tegyenek eleget feladataiknak.”

Természetesen nem voltunk annyira naivak, hogy azt higgyük, 
egy ilyen bizottság alterglobalista álláspontot fog képviselni. De meg 
kell állapítanunk, hogy a jelentés képtelen volt egyfajta józan kritikai 
álláspont alapján javaslatot tenni egy, a kapitalizmus keretein belüli 
megújulásra, ahogyan azt a maga idejében például a fordizmus tette.

Ami a rendszer „kormányzását” illeti, a jelentés két újítást javasol. 
Az első: a bizottság egy szakértői csoport létrehozását kezdeményezi 
az ENSZ keretében, amely – más hasonló testületek mintájára – taná-
csokkal látná el a Közgyűlést. Ez az elképzelés, mondhatnánk, egy-
fajta „szcientista”, „tudományoskodó” naivitásról tesz tanúbizonysá-
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got, még akkor is, ha a jelentés megemlíti, hogy egy ilyen bizottságba 
be kellene vonni a nemzetközi társadalmi szervezetek képviselőit is,. 
Hiszen – szemben a klímaváltozással, amelynek feltérképezése tudo-
mányos eljárásokat igényel, még akkor is, hogy az ilyen felmérésekből 
teljességgel nem küszöbölhetők ki bizonyos társadalmi és politikai ér-
tékítéletek – a gazdaság semmiképpen sem tekinthető valamiféle tu-
dománynak, amelynek sorsát szakértők dönthetnék el: a gazdaság fej-
lődésének útja meghatározott politikai és társadalmi döntésektől, az-
az az erőviszonyok alakulásától függ.

A bizottsági jelentés javasolja továbbá egy, a gazdasági koordináci-
óval foglalkozó Világtanács felállítását is az államfők vagy kormány-
fők szintjén, melynek feladata lenne a gazdasági, szociális és ökológi-
ai alaporientációk meghatározása. A jelentés szerint a Világtanácsban 
minden kontinens és valamennyi nagy ország képviseletét biztosíta-
ni kellene, a testület túlméretezése nélkül. Nehéz felfedezni azonban, 
mi lenne a konkrét különbség egy ilyen szervezet és a mai G20 között, 
melynek helyébe kellene lépnie.

Hogyan foglaljunk állást?

A „reformált neoliberális” álláspont mögött annak feltételezése áll, 
hogy a válság nem ismétlődik meg és nem súlyosbodik. Ha ez igaz, 
akkor abban reménykednek, hogy viszonylag békésen lehet kezelni a 
kialakult helyzetet. Először is vegyük szemügyre a minden egyes or-
szágban jelentkező társadalmi feszültségeket: meg kell hagyni, hogy 
ezek egyelőre ellenőrzés alatt állnak. Ha néhány országban igen jelen-
tős is a társadalmi mozgósítás, még nem sikerült érdemlegesen befo-
lyásolni a kormányok gazdaságpolitikáját, és a lakossági elégedetlen-
ség – legalábbis egyelőre – korlátozott. Ezen az általános helyzeten Gö-
rögország esete sem változtatott.

Másodszor: kezelni kellett a „nagy országok” közötti geostratégiai 
feszültségeket. Ezért jött létre gyors iramban a G20. A mi szempon-
tunkból nyilvánvaló, hogy ezek az összejövetelek nevetséges eredmény-
nyel zárultak. A lényeg azonban – túl a néptömegeknek szánt színjá-
tékon – az volt a kormányok számára, hogy intézményesítsék a konf-
liktusok kezelését, és felvértezzék magukat az ellen, hogy a válság el-
lenőrizhetetlen összetűzésekhez és a szélsőségek előretöréséhez vezet-
hessen, mint az 1930-as évek idején.

A harmincas évek válsága egy újfajta kapitalizmushoz és egy koráb-
ban ismeretlen szociális kompromisszumhoz vezetett. Bár – elméleti-
leg – nem lehet kizárni egy hasonló fejlemény kibontakozását, de en-
nek pillanatnyilag nincsenek meg a feltételei, ami természetesen nem 
jelenti azt, hogy ilyen fordulat soha nem is fog bekövetkezni. Ahhoz 
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ugyanis, hogy az uralkodó osztályok egy új, az előjogaikat valameny-
nyire is megkérdőjelező paradigmát fogadjanak el – nemcsak a mos-
tani válság számottevő súlyosbodására lenne szükség, hanem arra is, 
hogy többé-kevésbé veszélyeztetettnek érezzék létfeltételeiket. Olyan, 
a fennálló társadalmi rendet fenyegető mozgalomra lenne szükség, 
amely jóval erőteljesebb a ma jelentkező mozgalmaknál. 

Megjegyeznénk továbbá, hogy a második világháborút követően 
számos országban igen nagymértékben megújultak a politikai-köz-
igazgatási vezető rétegek, ami jelentősen hozzájárult az új társadalmi 
kompromisszum kialakításához. Ezzel szemben például az Obama-féle 
közigazgatás tele van olyan emberekkel, akik az elmúlt években aktí-
van részt vettek a pénzügyek szabályozásának felszámolásában. Igaz, 
az emberek változhatnak, és még korai lenne megvonni az Obama-
kormányzat egyenlegét. Roosevelt maga is ellentmondásos politikát 
folytatott a maga idejében. Mindazonáltal a bankok mérgezett aktívái-
nak mostani, a magánszektor számára nagyon kedvező kezelése, a ban-
kárjövedelmek korlátozásának elutasítása az Obama kormányzat ré-
széről, a közegészségügyi rendszer reformjának akadályoztatása (ami 
pedig az Obama-program elsőrendű célja volt) – ebből a szempontból 
igencsak jellemző. Túl az Egyesült Államokon, az a tény, hogy a veze-
tő országok politikai apparátusa folytonosságot mutat, és ezen belül 
rendszerint váltják egymást a jobboldali erők és a szociáldemokraták 
– még inkább megnehezíti a „megreformált neoliberalizmus” valami-
lyen alternatívájának a megjelenését a mai uralkodó osztályok körében.

Ez az egyik oka annak, hogy nem a „szabályozáspártiak” álláspontja 
vált meghatározóvá, pedig azt hihetnénk, hogy ők képviselik az „ész-
szerű” megoldást a kapitalizmus számára.

 Az alterglobalista mozgalom egyik vezérmotívumává a pénzügyi, a 
finánckapitalizmus leleplezése vált. A válság mégsem vezetett a moz-
galom megerősödéséhez, annak ellenére, hogy az utolsó Szociális Vi-
lágfórum sikeresnek számít. A neoliberalizmus kártékonyságának a 
leleplezése a mozgalom márkajele volt, de mára teljes egészében a köz-
beszédé lett. Annak ellenére, hogy az alterglobalista mozgalom mást 
elemzést ad a válságról, és javaslatai megkérdőjelezik a finánckapita-
lizmus alapjait – elképzeléseinek nehezen képes hangot adni. Ennek 
az az oka, hogy elemzéseit és javaslatait nem támasztja alá a jövő tár-
sadalmáról alkotott átfogó elképzelés, amely képes lenne úgy lelke-
síteni az embereket, mint annak idején a szocializmus vagy a kom-
munizmus eszménye. Még nem jutottunk túl „a reálisan létező szo-
cializmus” összeomlásához kötődő nagy válságon, amely alapvető-
en megingatta a társadalmi átalakulás tervét és elképzelését. Ezt a hi-
ányt nem lehet egy olyan jellegű retorikai formulával betölteni, mint 
amilyen a „21. századi szocializmus” jelszava, amely – túl azon, hogy 
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semmilyen valóságos mozgalmi követelésen sem nyugszik – mintha 
zsákutcába vezetné a korábbi tapasztalatokkal kapcsolatos elemzése-
ket. Márpedig, mivel hiányzik egy átfogó elképzelés az alternatív tár-
sadalomról, az alterglob elemzések és állásfoglalások – legyenek bár-
mennyire is radikálisak –, nem képesek szakítani a meglévő helyzet-
tel, inkább hasonlítanak arra, mintsem egy valóban új társadalomké-
pet vetítenének előre.

Egy szó mint száz, sajátos helyzetben vagyunk, és a konkrét bajo-
kon túl, maga a mozgalom és a mozgalom stratégiai függetlensége is 
veszélybe került.  Persze semmi sem mutat arra, hogy a jelenlegi hely-
zet stabilizálódott volna, és fel kell készülnünk gyors és váratlan vál-
tozásokra is. Újból berobbanhat a pénzügyi válság, tartóssá válhat a 
recesszió, mélyülhet a nagyhatalmak megosztottsága, felerősödhetnek 
az alternatív társadalmi változások, mint például Latin-Amerikában, 
és a társadalmi mozgalmak újból fellendülhetnek. A változás a lapok 
újraosztását eredményezheti. Ma azonban nem ez a helyzet.

A 2009. júniusi ENSZ-konferencia a gazdasági és pénzügyi válság-
ról megvilágította az alterglob mozgalom nehézségeit: hogyan lehet a 
mai helyzetben kialakítani egy, a gyakorlatban is jól használható ál-
láspontot?

Három lehetséges álláspont volt. Az első szerint a konferencia töké-
letesen érdektelen, az ENSZ a nagyhatalmak markában van, és a vég-
eredmény csupán ezt a tényt képes visszatükrözni. Ennek az állás-
pontnak van egy tagadhatatlan előnye: teljesen világos, megmásítha-
tatlan tényekre támaszkodik, és való igaz, hogy a júniusi konferencia 
semmit sem eredményezett. Van viszont egy nagy hibája: azzal, hogy 
állásfoglalásra kényszerítjük őket, megakadályozza, hogy az ellentá-
bor belső ellentmondásait kihasználjuk, és tovább mélyítsük. Nem nyit 
tehát teret új elemzések és vélemények elfogadtatásának, új szövetsé-
gek kialakításának. Így hát ez az álláspont csupán leíró jellegű tanú-
ságtételt tesz lehetővé.

A második álláspont – amelyet számos civil mozgalom magáévá 
tett – többé-kevésbé kritikai támogatást nyújtott a folyamatnak, ab-
ból a megfontolásból kiindulva, hogy az ENSZ, a G192, bárhogy néz-
zük is, demokratikusabb a G20-nál, a Stiglitz-féle jelentés pedig, még 
ha tökéletlen is, használható támpont. Ez az álláspont két, egymással 
meglehetősen összetartozó problémát vet fel. Az első az ENSZ által 
nyújtott keretet érinti. Illúzió lenne azt gondolni, hogy az ENSZ-keret 
természeténél fogva demokratikusabb a G20-nál. Túl azon, hogy szá-
mos ott képviselt ország a rendszerét tekintve oligarchikus diktatúra, 
és anélkül, hogy vitába szállnánk a képviseleti demokráciák természe-
téről, az ENSZ – éppúgy, mint a G20 – egész egyszerűen az a hely, ahol 
kialakul és megjelenik a nagyhatalmak és a hozzájuk kapcsolódó cé-
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gek nyomásgyakorlása. Hacsak nem változnak meg alapvetően a tár-
sadalmi és az állampolgári mozgalmak által kialakított erőviszonyok.  

Ez a pont visszavezet bennünket a második problémára: az alterglob 
mozgalom stratégiai függetlenségének kérdésére. Kritikai támoga-
tást nyújtani az ENSZ-ben zajló folyamatnak semmilyen problémát 
nem okozott volna, ha az alterglob mozgalom képes lett volna világo-
san megszólalni és érvényesíteni alternatív javaslatait, ha csak néhány 
kulcskérdésben is. Ehhez viszont szükség lett volna egy erős és haté-
kony állampolgári mozgósításra. De hát ettől messze álltunk. Támo-
gatni – ha kritikailag is – az ENSZ-féle folyamatot, a gyakorlatban leg-
alábbis jelenleg azt jelenti, hogy lemondunk a kritikai elhatárolódás-
ról, és elfogadjuk, hogy olyan erőviszonyok között harcolunk, amely-
re az alterglob mozgalomnak alapvetően nincs elég hatása, ezért csak 
mellékszerepet osztanak ránk.   

A dilemmából – szimpla tanúságtétel avagy politikai önfelszámo-
lás – kilépni nem egyszerű feladat. Egy harmadik típusú állásfogla-
lás azonban igenis elképzelhető. Ezt négy pontban lehetne kifejteni:
- Akár az ENSZ-ről, akár a G2-ról van szó: egyetlen ma létező nemzet-

közi fórum sem legitim. A G20 a leggazdagabb országok csoportja, 
az ENSZ működése pedig nem demokratikus, hiszen azt a nagyha-
talmak uralják, mi több, olyan államok alkotják, amelyek közül so-
kan nem demokratikus jellegűek.

- Bármely fórum ül is össze, az alterglobalista mozgalomnak meg kell 
fogalmaznia néhány alapkövetelést gazdasági, szociális és ökológiai 
vonatkozásban, a helyzet megváltoztatása érdekében. Ki kellene ala-
kítania egy rövid listát, néhány közvetlenül érthető céllal, másképp 
kifejezve: olyan célokat kell megfogalmazni és képviselni, amelye-
ket egy széles közvélemény támogat.

- Az alterglobalista mozgalom készen áll minden olyan folyamat tá-
mogatására, amely a felsorolt követelések irányába halad.

- Végezetül, ezeknek a fórumoknak az összejövetelein a mozgalom-
nak meg kell ragadnia minden lehetséges kezdeményezést annak 
érdekében, hogy hallassa hangját, és sikerüljön mozgósítania a köz-
véleményt.
Ezek szerint tehát olyan magaslatokat kell elfoglalnunk, amelyek el-

vezethetnek bennünket az egyszerű tanúságtétel álláspontjától a konk-
rét kérdésekről folytatott politikai csaták és kampányok mezejére, anél-
kül, hogy átalakítanánk magunkat olyan küzdelmek támogató mel-
lékszereplőivé, amelyek nem a mi céljainkat szolgálják.

Fordította: Sipos János
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Európai feminista kezdeményezés egy 
másfajta Európáért 

Az alapvető jogok biztosításának garanciája nélkül nincs 
jövője Európának.

Az Európai Unió formálásában a nők nem jutottak sze-
rephez, hangjukat nem halljuk, céljaik, vágyaik és ők ma-
guk sem láthatók. Pedig a női hangok nélkül elképzelhe-
tetlen a demokratikus Európa. 

Figyelembe véve, hogy a 4 000 éve kialakult patriarchális társadalom-
ban a nők alárendelt szerepet játszanak az élet minden területén – a 
magánéletben éppúgy, mint a közéletben –, szervezetünk a több évez-
redes beidegződések megváltoztatásához, a nők egyenlőségének eléré-
séhez kíván hozzájárulni. Mivel a patriarchális értékeket, a sztereotípi-
ákat a nők maguk is átvették, és részben legalább elfogadták, ezért az 
ezek elleni fellépés hosszú és nehéz folyamat. A feminizmus nem vá-
lasztható el a „másik”, a „másik ember” elnyomására, kizsákmányolá-
sára épülő társadalmak – így a kapitalizmus – elleni küzdelmektől, me-
lyek általános célokért, az emberi nem teljes felszabadításáért folynak. 

A demokrácia ma válságban van. A parlamenti demokrácia egyre 
kevésbé képviseleti jellegű, hiszen egyre többen érzik azt, hogy nin-
csenek képviselve, véleményük nem jelenik meg a hivatalos politikai 
álláspontok között. Az ebből származó elégedetlenség viszont már 
nyugtalanító mértékben, általában ítéli el a demokráciát és intézményeit. 
A hétköznapi életben tapasztalt és nem orvosolt üvöltő hiányosságok 
sokszor a „másik” hibájául vannak felróva, így újra erőteljesen meg-
jelent a nacionalizmus és a rasszizmus is, mint a „másik”, a hibás fél 
elitélése. Ezek a társadalmi változások a vallási fundamentalizmusok 
erősödését is elhozták, s ez aláássa a női emancipáció már elért ered-
ményeit. Sok országban megkérdőjeleződik a nők szexuális szabadsá-
ga, a fogamzásgátlás és az abortusz állami szabályozása átveszi és al-
kalmazza az egyház álláspontját – sokszor a nemzeti vagy a vallásos 
hagyományokra hivatkozva. 

A feminizmus, a nők egyenlőségéért síkra szálló mozgalom a XIX 
század vége óta fellép a patriarchális társadalmi jelenségek különböző 
megnyilvánulásai ellen. Az elért eredményeket mindenki ismeri és el-
fogadja, de látni kell, hogy a mai kiélezetten egyenlőtlen társadalmunk-
ban tenni is kell azért, hogy a női egyenlőség – és tágabb értelemben a 
társadalmi egyenlőség – gazdasági és jogi értelemben fennmaradjon 
és kiszélesedjen. Nem lehet abba belenyugodni, hogy a jelenlegi neo-
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liberális gazdaságpolitika előretörése és a fegyverkezési verseny ki-
újulása, felerősítette a vallási fundamentalizmus és az egyházi intéz-
mények szerepét, kezdve a formális erkölcsi normák és a megmereve-
dett hagyományok előírásaitól az alamizsnaosztás és más jótékonysági 
szerepek újjászületéséig, melyeknek „szükségessége” természetesen a 
társadalom szélsőségesen erőszakos megnyilvánulásaiban gyökerezik.

A patriarchális társadalom – kultúránk alapja – a három nagy mo-
noteista vallásra épül, melyben a nők alacsonyabb rendű tagjai a társa-
dalomnak, és ezeket az alapértékeket a nők maguk is elfogadják – ezért 
nagyon nehéz fellépni ellenük. Ezek a vallások ma is ellenzik az alap-
vető jogokat: a fogamzásgátlás szabadságát, a szexuális boldogság ki-
teljesedését házasságon kívül. A vallásilag semleges állam ma megint 
megkérdőjeleződik, és ebben a neoliberalizmus által kiváltott folyamat-
ban a nők nagyon is sokat veszíthetnek… de nyerhetnek is.

Az állam vallási semlegessége, mint a társadalmi szerveződés alap-
elve a két nem igazi egyenlősége kialakulásának egyik oszlopa. A sem-
legesség beágyazódik abba a végső elképzelésbe, mely véget vet min-
denfajta kizsákmányolásnak: a másik elfogadása és elismerése mind-
annyiunk közös érdekében. 

Egy, a tagországokban közös alapelv, hogy a vallási szempontból 
semleges állam mintájára kell felépíteni az Uniót. A vallásilag semle-
ges Európa tényleges védelem a nőknek. Az emberi nem felszabadu-
lási folyamatának egyik fontos meghatározó alkotóeleme. A patriar-
chális rendszer, mely már 4 000 éves, áthatja a jelenleg Európában tár-
sadalmilag elismert minden vallást, és be is épült azokba, így ezek a 
vallásos keretek maguk is a patriarchális társadalmi értékek hordo-
zói. Ráadásul a jelenlegi neoliberális gazdaságpolitika előretörése, a 
militarizmus kiújulása, az éles ember ember elleni verseny, a szoci-
ális létbizonytalanság terjedése felerősítette a vallási fundamentaliz-
mus, a vallási intézmények szerepét. Több országban is visszatért az 
a régmúlt gyakorlat, amikor az állam helyett az egyházak kezelésébe 
került a különböző szociális, oktatási és egészségügyi ellátó rendsze-
rek működtetése. Ugyanakkor a legkülönfélébb népbutító hiedelmek 
terjesztése mindennapossá vált a médiában.

A nemi egyenlőség az alapvető emberi értékek közé tartozik, eb-
ből következik a vallásos semlegesség, a szekularizáció kultúrájának 
szükségessége. A nők teljes jogú állampolgársága és az emberi jogok 
teljes kibontakozása feltételezi, hogy felülír minden egyedi vallásra 
vagy kulturális nemzeti hagyományokra való hivatkozást. Egy szoli-
dáris, békeszerető és az egyenlőségre alapított Európa feltételezi, hogy 
tudatában legyünk annak a kapcsolatnak, amely a nők jogainak érvé-
nyesülése – különös tekintettel szexuális jogaikra – és a szekularizáci-
ós folyamat között áll fenn. A szekularizáció, mely a vallási intézmé-
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nyek és az állam teljes kettéválasztására épül, óriási politikai, szociális 
előrelépés, mely véd mindenféle fundamentalizmus ellen, és az embe-
ri nem felszabadulásának fontos lépcsőfoka.

Fel kell ismerni a patriarchális ideológiát, a különféle megnyilvá-
nulásait, és küzdeni kell ellenük, ha egy demokratikus Európát aka-
runk felépíteni. A feminizmus, épp mert az egyenlőséget állítja az ér-
tékei középpontjába, fontos szerepet kap az emberiség radikális átala-
kulásának folyamatában. 

Az Európai Unió által életbe léptetett gazdaságpolitika egyértelmű-
en a kapitalizmus rendszerének felel meg. Eközben erősen támaszko-
dik a patriarchális uralomra építő erőviszonyokra, és elfogadja a nők 
alávetettségét. Ennek közvetlen következménye, hogy a nők egyre job-
ban ki vannak téve a szegénységnek, a munkanélküliségnek, a rész-
idős vagy feketepiaci foglalkoztatásnak, az alacsony vagy a szegény-
ségi nyugdíjnak és általában is a növekvő egyenlőtlenségnek.

A nők követelik a munkához való jog reális megvalósulását, a 
biztos munkahelyeket és a tisztességes béreket.

A közszolgáltatások felszámolása, amely a szociális védőháló szét-
szakadását is jelenti, az állam, illetve az önkormányzatok felelősségét 
és feladatait visszautalja a háztartásoknak, így elsősorban maguknak 
a nőknek. Olyan Európára van szükségünk, ahol fejlődnek a különbö-
ző közszolgáltatások, elsősorban a személyeket, az embereket kiszol-
gáló szolgáltatások, mert különben a nőkre terhelődnek.

A nők követelik, hogy a szociális és az egészségügyi biztonság 
kiemelt feladat legyen, és olyan intézkedések szülessenek, amelyek 
lehetővé teszik a nők és a férfiak számára is, hogy összeegyeztethes-
sék a szakmai és a magánéletüket.

A nők követelik, hogy az államok mint társadalmi problémát ismer-
jék el a férfiak nőellenes erőszakosságát, és következményeinek társa-
dalmi költségeit vállalják át. A férfi/női egyenlőség legyen az egyik 
alapértéke az Európai Uniónak, minden tagországban, és szűnjön meg 
mindenféle negatív megkülönböztetés, amely nemi, etnikai különbsé-
gen, fogyatékosságon vagy valláson alapul. 

Az európai feministák követelik, hogy minden tagország ismerje el 
a nők azon elidegeníthetetlen jogát, hogy testükkel rendelkezzenek, il-
letve a szabad és ingyenes információhoz, a fogamzásgátláshoz és az 
abortuszhoz való jogaikat.

Lengyelországban, Írországban, Cipruson, Máltán és Andorrában, 
de jelenleg Litvániában és Szlovákiában is a nőknek szembe kell néz-
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niük azzal, hogy az abortusz elérhetősége vagy korlátozott, vagy egy-
szerűen tiltott. További országokban pedig – mint Macedóniában, 
Olaszországban és Spanyolországban – fundamentalista vallási, illet-
ve más konzervatív lobbik és csoportok nyomására kérdésessé vált és 
veszélybe került az alkalmazásuk. Felhívjuk a feminista férfiakat és 
nőket minden európai uniós tagországból, hogy lépjenek fel, tegyenek 
ez ellen – levelekkel, kihallgatáskéréssel, a fenti országok nagykövet-
ségeihez küldött követségekkel.

Magyarországon az utóbbi években csökkent az abortuszok száma, 
de még mindig magas, évente közel 44 ezer. Az abortuszok aránya a 
magyar és a külföldi adatok szerint is a 20-24 éves korosztályban és az 
alacsony iskolai végzettségűek körében a legmagasabb. Magyarorszá-
gon az abortuszért 30 000 Ft-ot kell fizetni, ez kb. 1 milliárd forint be-
vételt jelent az államnak. A fogamzásgátló tabletták ára átlagosan havi 
1 500 – 2 000 Ft. Figyelembe véve a nők gazdaságilag hátrányos hely-
zetét, az állam feladata az lenne, hogy ezt kompenzálja, és a női léttel 
járó költségeket levegye a nők válláról.

A szexuális felszabaduláshoz és a termékenység szabad megvá-
lasztásához való jogainkra tekintettel követeljük, hogy az Unión belül 
minden tagállamban harmonizálják a nők jogait a leghaladóbb orszá-
gokban már alkalmazott nemzeti jogok átvételével és bevezetésével.

Az európai feminista mozgalom erős és kritikus társadalmi erő, 
amely egy másmilyen Európa kialakítására, egy demokratikus, vallá-
silag semleges és pacifista Európa felépítésére törekszik. Fogjunk ösz-
sze a haladás érdekében!

Fordította és a magyar adatokat hozzátette: Morva Judit
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Európai baloldali pártok találkozója 
Spanyolországban – napirenden a 
kapitalizmus jelenlegi válsága és a 
baloldal elemzése
Laura Tuominen és Dan Koivulaakso cikke alapján

Az Európai Baloldali Párt és a transform! rendezte meg karöltve Spa-
nyolország Kommunista Pártjával valamint az Izquierda Unidával, a 
katalóniai Egyesült Baloldallal az Európai Baloldali Párt negyedik nyá-
ri egyetemét július 23. és 26. között, Valenciában.

A nyári egyetem megnyitóján a Valenciai Kommunista Párt elnöke, 
Marga Sanz köszöntötte a 15 országból érkezett 100 résztvevőt, akik 
– mint fogalmazott – „4 napra az európai baloldal fővárosává tették a 
régiót”. A nyári egyetem központi témái a baloldali politika kilátásai 
az EU választások után és a globális gazdasági válság hatása voltak.

A kapitalizmus válsága szegélyezi a gazdasági demokráciához ve-
zető utat?

Richard Detje, a Socializmus című német laptól nyitotta meg a vitát 
a gazdasági válságról azzal, hogy kijelentette: a legtöbb elemzés nem 
hangsúlyozta eléggé az amerikai gazdaság szerepét és következmé-
nyeit a válságban, illetve alábecsülik a válság hatását Európában és 
az iparosodott országokban. 

Az OECD szerint a világkereskedelem 16%-kal fog visszaesni a 2009-
es év folyamán. Ez ki fog hatni az exportorientált országokra, például 
Kínára, Japánra, Németországra, de Finnországra is. Kína, amely a vi-
lágon a leggyorsabban növő gazdaság, az egyetlen ország, amely elég 
erőteljesen reagált a visszaesésre, állítja Detje. Kína áttér az exportori-
entált külső növekedésről a belső piaci keresletre építő növekedésre, 
az ország GDP-jének 7%-át fordítja a belső piac bővítésére.

A szeminárium összes előadója egyetértett a pénzügyi krízis oka-
iban: a túl-felhalmozás, vagyis a túlméretezett tőkefelhalmozás és az 
értéktőzsde által vezérelt gazdasági növekedés vezetett el a válsághoz. 
Mindazonáltal Richard Detje a reáljövedelmek GDP-n belüli arányá-
nak csökkenésében – ami 1975 és 2006 között következett be a nyugati 
iparosodott országokban – határozta meg a válság végső okát. Az ak-
tuális gazdasági modell nem ad ösztönzést új befektetésekre, de a pro-
fitok növekedéséhez vezetett.

Ugyanakkor nehezebb a bérek emeléséért küzdeni, mint valaha. 
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Az OECD előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 50-80%-kal fog 
emelkedni Európában. A válságról szóló vitában több előadó is kiemel-
te a szakszervezetek szerepét a baloldali politikában. Abban egyetér-
tés mutatkozott, hogy a munkahelyeken folytatott harcokat nem sza-
bad elkülöníteni más politikai küzdelmektől, például a nyugdíjakért 
vagy a szociális ellátó rendszer védelmében folytatott harcoktól. A heti 
munkaidő csökkentésében a munkanélküliség kezelésének egyik ha-
tásos módszerét látták a résztvevők.

Maite Mola, a Spanyol Kommunista Párt tagja, hangsúlyozta, hogy 
milyen fontos a gazdasági elemzés során a nemek szerepének elemzé-
se is.  A gazdasági visszaesés idején a nők foglalkoztatottsági aránya 
hivatalosan nőtt Spanyolországban, de csak azért, mert elsőnek azo-
kat a férfiaknak mondtak fel, akiket magasabb fizetéssel alkalmaztak. 
A nők továbbra is alacsonyabb bérért és rosszabb körülmények között 
dolgoznak, mint a férfiak.

A kapitalista rendszer fenyegetést jelent az emberiségre

Pedro Paez, Ecuador volt pénzügyminisztere megállapította, hogy az 
ökológiai válság körülményei között a kapitalizmus az egész emberi-
ség létét fenyegeti. Paez a pusztító tőke eltávolítására szólította fel hall-
gatóságát. Bernd Barenberg (Die Linke) szerint gazdasági válság ide-
jén meg kell kérdeznünk, hogy mely iparágaknak kívánunk ösztönző 
csomagokat adni. A fő iparágak, amelyek jelenleg a legtöbb munka-
erőt foglalkoztatják – mint Németországban az autóipar – valószínűleg 
nem fenntarthatóak, és nem veszik figyelembe a jövőbeli változásokat.

Mivel az 1970-es évektől a profit egyre jobban emelkedett, szemben 
a bérekkel, a lakossági fogyasztást egyre inkább adósságokból finan-
szírozták. Ilyen szempontból nincs nagy különbség az országok adós-
ságai között. De mi fog történni, ha ezek az államok csődbe mennek? 
Sajnos ezt a kérdést nem vitatták meg a nyári egyetemen. Egy görög 
közgazdász, Giorgos Ioannidis szerint a baloldal rossz kérdést tesz 
fel: „Nekünk nem azt kell kérdeznünk, hogy ki fog fizetni, hanem meg 
kell találnunk a válságból kivezető utat. Az emberekkel fizettetik meg 
már most is a válság költségeit. Meg kell mutatnunk a saját alternatív 
megoldásainkat a foglalkoztatást, a szolidaritást és a bankrendszert il-
letően. Forradalmi megújulásra van szükségünk, s ez hosszú és rövid 
távú megoldásokat is jelent

A nyári egyetemen folytatott viták nagyon érdekesek voltak. A konk-
rét javaslatok azonban gyakran hiányoztak, bár majdnem minden részt-
vevő igényelte volna azokat. Néhány lehetőséget azért természetesen 
felvázoltak. Az összes javaslat közül a legfontosabb talán a gazdasági 
demokrácia koncepciója volt.

MilyEN a Mai baloldal
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Pedro Paez javaslata szerint új központi bankra van szükség, amely 
Északon és Délen is ugyanúgy működik. Ez segítene helyreállítani a 
repedéseket a mai pénzügyi rendszeren, és átirányítaná a pénzügyi 
segítséget a szegényebb területekre. Az új bank új globális valutát igé-
nyelne. Latin-Amerikában már működik a Dél Bankja, Bank of the 
South, ami kísérlet arra, hogy makrogazdasági és nemzetközi eszkö-
zöket használjanak fel a nemzetgazdaságok támogatására. Csak ilyen 
típusú beavatkozások és technikák lesznek képesek eltörölni a dollár 
hegemóniáját és létrehozni a fenntartható világgazdaságot. Az euró-
pai baloldalnak végig kellene gondolnia, hogyan lehet a világgazda-
ság és a hitelezési rendszer mai válságát átfordítani egy sikeres, balol-
dali makroökonómiai projektbe. 

Chantal Dalmas, a Francia Kommunista Párt tagja utalt egy, a kü-
lönböző szociális mozgalmak által már korábban javasolt alternatív 
gazdasági rendszerre vonatkozó kezdeményezésre. Januárban példá-
ul a Belémben tartott Szociális Világfórumon ’a spekuláns fizessen elv’ 
alapján több mint 300 részt vevő szervezet és mozgalom a kezdemé-
nyezéseket tartalmazó hosszú listát állított össze. A nyilatkozat az adó-
paradicsomok bezárásán, a bankok szigorúbb ellenőrzésének beveze-
tésén és a globális adóztatáson túl az ENSZ szerepének megerősítését 
javasolta a globális gazdaság stabilizációja érdekében. 

A rendszerellenes folyamat

A júniusi európai parlamenti választásokon a baloldal több ország-
ban is súlyos vereséget szenvedett. A legtöbb országban a jobboldal, 
különösen a szélsőjobboldal támogatottsága nőtt. Néhány országban 
azonban – például Portugáliában, Észak-Írországban és Dániában – a 
radikális baloldali erők támogatottsága együttesen meghaladta a 20%-
ot. Cipruson az államfőt az AKEL (Dolgozó Emberek Haladó Pártja) 
adja. A német Die Linke csillaga is emelkedőben van, bár a közvéle-
mény-kutatások előzetes felméréseihez képest szerényebbek a válasz-
tási eredményeik. Akárcsak Görögországban, a közvélemény-kutatás-
ok 15%-ot és 3 mandátumot mértek a Synaspismosnak, de a párt vé-
gül csak 1 mandátumot szerzett.

Panayota Maniou, a Synaspismos tagja azt a kérdést tette fel, hogy 
a rendszer válsága és növekvő elégedetlenség idején miért nem tűnik 
a baloldal hiteles alternatívának. A tavaly decemberben, egy 15 éves 
diák halála után kirobbant zavargások nem az egyedüli jelei Görög-
országban a bizonytalanságnak és a növekvő rendszerellenségnek a 
görög fiatalok között. Maniou szerint valódi kockázat a baloldal szá-
mára, ha – a támogatóink szemében – olyan rendszer része vagyunk, 
amely a válságot okozta.

MilyEN a Mai baloldal
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A transform! europe koordinátora, Walter Baier emlékeztetett arra, 
hogy az 1930-as években a baloldalt a fasizmus győzte le, mert annak 
hatására az emberek befelé fordultak. Nyitnunk kell, nem pusztán a 
szociális mozgalmak, de mindenki felé, akik lehetséges partnerek az 
együttműködéshez. Az elemzés nagy részét a nyári egyetem minden 
résztvevője elfogadta. A legnagyobb vita azon alakult ki, hogy lehet-
séges-e együttműködni a szociáldemokratákkal, akik neoliberális po-
litikát folytatnak, amíg kormányon vannak.

Finnországban néhányan a túl liberális bevándorlási politikát okol-
ták a baloldal vereségért. Mindazonáltal az európai baloldal jövőképe 
egyértelmű: minden személynek joga van ahhoz, hogy másutt kutas-
son a megélhetési lehetőség után, ha nem sikerül megtalálni azt abban 
az országban, ahonnan származik. .Miguel Maldonado és Ana Moreno 
Soriano Ejidóból származnak – a város Dél-Spanyolországban van, és 
az Afrikából Európába tartó vándorlás központja. 2000-ben erőszakos 
lázadás tört ki Ejidóban a bevándorlók ellen, amit a nemzetközi mé-
diának jórészt sikerült a szőnyeg alá söpörnie. Miguel Maldonado és 
Ana Moreno Soriano teljesen elfogadhatatlannak tartják, hogy a balol-
dal ellene van a bevándorlásnak és a bevándorlóknak. Az igazi prob-
léma az, hogy a munkaadók elnyomják a dolgozókat, és nem adnak 
nekik egyenlő jogokat. Ennek kell a baloldali aktivitás magjának len-
nie, mondták.

Fordította: Bakó András
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XX. ÉV FO LYAM

5
2010. MÁjus

BERÉNY
RÓBERT

A
festői
közlés

A művészetben
szüntelenül újat
kell csinálni, lel-
künk minden tar-
talmát indulataink
összes erejével
mindannyiszor új
módokon, abszo-
lút szabadsággal
kell közölnünk.

Részlet

Berény Róbert: Gordonkázó nő (1928)

Ára 350 Ft
Elõ fi ze tõi ár 240 Ft

Berény Róbert: Falusi körhinta (1936)
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A Transform! Európa Hálózat 2001-ben alakult. Célja a társa-
dalmi igazságosság, a feminista, a környezetbarát, a demokrácia 
és a békepárti értékek megismertetése és összehangolása, egy 
új és közös baloldali politikai kultúra létrehozása. Szűk nemzeti 
keretek között képtelen ma már bármi társadalmi átalakulás ki-
bontakozni, ezért kell erősíteni az „európaizalódás” folyamatát 
a baloldalon is. 

A Hálózat tagjai részben az Európai Balpárthoz (European Left), 
részben az EP Európai Bal / Északi Zöldek (GUE/NGL) parla-
menti csoportjához tartoznak, részben minden más szerveződés-
től függetlenül, különböző európai baloldali szervezetek és in-
tézmények, főleg a kutatás és a politikai szervezés területéről. 

A folyóirat 2007-től kezdődően évente kétszer jelenik meg, 7 
európai nyelven, angolul – ez az alapnyelv – németül, franciául, 
portugálul, olaszul, csehül és norvégül – és most már magyarul 
is. A magyar kiadás szerkesztői csapata is követi azt a gyakor-
latot, hogy az elkötelezett baloldali mozgalmak minél szélesebb 
körét bevonja a folyóirat készítésébe és terjesztésébe.

Olvasóinknak kívánjuk, hogy minél több érdekes, új megvilágí-
tásba helyezett témával találkozzanak lapunkban. 
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Megbecsülést a munkának
A kapitalizmus nem tiszteli a munkát, ami-
óta nem érzi a „kommunizmus” fenyegeté-
sét sorra visszaveszi a munkások évszáza-
dos harcokban kivívott jogait. Nincs 8 órás
munkaidõ, túlóra van bõven, de nincs túl-
órapénz, és a munkahelyek maximális kö-
vetelményeket támasztanak, kizsigerelik a
dolgozókat. Lerövidítik, vagy egyáltalán
nem adják ki a fizetett szabadságot. Idõn-
ként még az is elõfordul, hogy késve vagy
csak részben fizetik ki a béreket. A jogor-
voslatot csak erõs szakszervezeti mozga-
lom biztosíthatná.

A válságban a bankokat, a pénztõkét
mentik, az adófizetõk pénzébõl nem a
munkanélküliekrõl, nem az elszegényedett
családokról gondoskodnak, pedig a mun-
kaképes korú népesség alig 55 százaléka a
foglalkoztatott, a nyilvántartott munkanél-
küliség átlagosan közel 11 százalék, a fia-
tal korosztályok körében azonban 28 szá-
zalék. A létbizonytalanság és a szegénység
egyre nõ és nyomást gyakorol a foglalkoz-
tatottak béreire is. „Fortélyos félelem igaz-
gat minket s nem csalóka remény" írta Jó-
zsef Attila a múlt század harmincas évei-
ben és 75 év után ismét itt tartunk, mert
nem tanultuk meg tõle a leckét: a kapita-
lizmusban „a munkásnak nem több a bére,
mint amit maga kicsikart”. A tõkéseknek
vannak érdekvédelmi szervezetei, ame-
lyekkel nyomást gyakorolnak a politikára,
pénzükkel megvásárolják és szolgálatukba

állítják az irodalmat, mûvészeteket, televí-
ziós mûsorokat és mindent, amivel befo-
lyásolni tudják az emberek gondolkodását.
Mielõbb össze kellene fogni és meg kelle-
ne szervezõdni a munkájából élõ, dolgozó
többségnek is.

Változást, de milyent?
Az országgyûlési választás azt mutatta,
hogy az ország nagy többsége elégedetlen
a helyzettel, a kormánnyal, a kormányon
lévõ párt politikájával és változást akar. Az
antikommunista, szocializmusellenes Fi-
desz a növekvõ elégedetlenséget meglova-
golva, minden eszközzel politikai revánsra
és kizárólagos hatalomra törve saját zász-
laja alatt egyesítette a jobboldali, közte
szélsõjobboldali erõket. Radikális válto-
zást: általános rendcsinálást, radikális adó-
csökkentést, a gazdaság gyors fellendíté-
sét, a középrétegek helyzetének látványos
javítását, a korrupció felszámolását, a
nemzeti érdekek következetesebb képvise-
letét és hatékonyabb védelmét, erõskezû
kormányzást − új rendszerváltást ígért. A
hiszékeny tömegeket gátlástalan szociális
és nacionalista demagógiával tévesztette
meg. Helyenként megtévesztõ módon a

kapitalizmus − fõként a külföldi tõke − lát-
szólagos bírálatával is kacérkodott, miköz-
ben politikáját a hazai és a nemzetközi
nagytõke képviselõivel egyeztette. Az or-
szággyûlési választás elõtt a Fidesz gondo-
san álcázta politikájának és programjának
valóságos tartalmát. Elsöprõ választási
gyõzelme most megnyitotta az utat igazi
programjának gyakorlati megvalósításá-
hoz. Az általa meghirdetett új rendszervál-
tás valójában a már korábban megkezdett
rendszerváltás folytatása és betetõzése egy
nyíltan tekintélyuralmi politikai hatalom-
mal, jobboldali kurzusváltással.

A nyolc éven át − hat évig a szabad de-
mokratákkal koalícióban − kormányzó
szocialista kormány csúfosan megbukott
az országgyûlési választáson. Az 1994-
ben elõször nagy többséggel kormányra
került Szocialista Párt a „kapitalizmus épí-
tésére” vállalkozva, a bankrendszer priva-
tizálásával beállt a rendszerváltó pártok
sorába. Nyolc esztendeje, másodszor is
kormányra kerülve „jóléti fordulatot”, „jó-
léti rendszerváltást” ígért. A kezdeti „jólé-
ti” lépéseket azonban hamarosan megszo-
rítások, a dolgozó tömegek érdekeit sértõ
megszorító politika váltotta fel. A szocia-

lista párt korábbi támogatottsága rohamo-
san zuhanni kezdett. Ez lehetõvé tette,
hogy a jobboldal koncentrált támadást in-
dítson a kormány és a szocialista párt el-
len. A választáson a Szocialista Párt súlyos
vereséget szenvedett. Most a szocialisták
is változást, a párt megújulását ígérik, de
annak tartalmáról semmit nem árulnak el,
semmit nem mondanak. 

Kiesett a parlamentbõl a rendszerváltás
két korábbi nagy pártja. A rendszerváltó
„ellenzéki mozgalmat” elindító liberális
SZDSZ, a Szocialista Párt egykori koalíci-
ós partnere felbomlott.

(Folytatás a 2. oldalon.) 

ÉLJEN MÁJUS ELSEJE, A MUNKA NEMZETKÖZI ÜNNEPE!

„Lesz-e nap holnap, mely békét ígér?
És végre munka, mely nem
gyötrelem?”

József Attila: Töredékek

„Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.

Aktába írják, mirõl álmodoztam,
s azt is, ki érti meg.

És nem sejthetem, mikor lesz elég ok,  
Elõkotorni azt a kartotékot,

Mely jogom sérti meg."
József Attila: Levegõt!

1957, a Hõsök terén


