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A világ baloldala 2011 után

Akár szűken, akár tágan határozzuk meg a baloldalt, világszerte jó éve 
volt 2011. Ennek alapvető oka a negatív gazdasági körülményekben 
rejlett, ezeket megsínylette a világ nagyobbik része. A munkanélküliség 
magas volt, és tovább emelkedett. A legtöbb kormány tetemes adósság-
szinttel és csökkent bevétellel szembesült. Válaszul megpróbálták taka-
rékossági intézkedésekkel terhelni országuk népességét, ugyanakkor 
viszont bankjaikat igyekeztek gyámolítani. 

Az eredmény világméretű lázadása volt annak, amit a „Szálljuk meg 
a Wall Street-et!” [Occupy Wall Street (OWS)] megmozdulások úgy 
hívtak: „a 99%”. A lázadás a gazdagság túlzott polarizálódása, a korrupt 
kormányzatok és e kormányzatok lényegileg nem-demokratikus termé-
szete ellen irányult, akár többpárti rendszert képviseltek ezek, akár nem. 
Szó sincs arról, hogy az OWS, az „arab tavasz” vagy az indignados [a 
„fölháborodottak”] mindent elértek volna, amit reméltek. Sikerült azonban 
világszerte változtatniuk a diskurzuson, vagyis a megbeszélnivalón, 
elmozdították azt a neoliberalizmus ideológiai mantrájától olyan témák 
felé, mint az egyenlőtlenség, igazságtalanság és gyarmatmentesítés. A 
közemberek hosszú idő óta első ízben vitatkoztak magáról a rendszer 
természetéről, amelyben élnek; immár nem vették természetesnek. 

Most az a kérdés a világ baloldala számára, hogyan tovább előre, 
hogyan lehet ezt a kezdeti szóbeli sikert politikai átalakulásban kama-
toztatni. A probléma fölvetése roppant egyszerű. Még ha, röviden szólva, 
világos is, hogy mekkora táguló szakadék húzódik egy nagyon kicsi (az 
1%) és egy nagyon nagy csoport (a 99%) között, ebből nem következik, 
hogy ez a politikai megoszlás. A jobbközép erők a világ népességének – 
vagy legalábbis azoknak az embereknek, akik politikailag valamiképpen 
aktívak – még világszerte mintegy a fele fölött parancsnokolnak. 

A világ átalakításához ennélfogva a világ baloldalának olyan fokú politi-
kai egységre lesz szüksége, amilyennel még nem rendelkezik. Valójában 
mélységes egyet nem értés tapasztalható mind a hosszú távú célkitűzé-
sek, mind a rövid távú taktika dolgában. Nem mintha nem folynának viták 
ezekről. Ellenkezőleg, hevesen vitatkoznak róluk, s némi előrehaladás is 
történt a többrendbeli megosztottság leküzdésében.

Nem új keletű megosztottságok ezek, de ettől még nem könnyebb 
megoldani őket. Közülük kettő nagy jelentőségű. Az első a választá-
sokkal kapcsolatos. A választásokat illetőn nem kétféle, hanem három-



6 féle álláspont van. Van egy csoport, amelyik mélységesen gyanakvó a 
választásokkal szemben, úgy érvel, hogy ezeken részt venni nemcsak 
hogy politikailag hatástalan, de erősíti a létező világrendszer legitimá-
cióját.

A többiek úgy gondolják, hogy döntő fontosságú részt venni a válasz-
tási folyamatban. Ám ez a csoport kétfelé oszlik. Egyfelől vannak azok, 
akik úgy vélik, hogy pragmatikusan kell gondolkodni. Ők belülről akarnak 
munkálkodni – a nagyobbik balközép párton belül, ha működő többpárt-
rendszer van, vagy ahol nem engedélyeznek parlamenti váltógazdaságot, 
ott a de facto egyetlen párton belül. 

És persze vannak azok, akik az úgynevezett kisebbik rossz választá-
sának politikáját hirdetik. Ezek az állítják, hogy nincs jelentős különbség 
a fő alternatív pártok között, és amellett vannak, hogy olyan pártra kell 
szavazni, amelyik „hitelesen” baloldali.

Mindnyájunknak ismerős ez a vita, és mindnyájunknak már a könyö-
künkön jönnek ki ezek az érvek. De világos – nekem legalábbis –, hogy 
ha a három csoport nem jut közös nevezőre a választási taktikát illetőn, 
a világ baloldalának nem lesz sok esélye arra, hogy érvényesüljön, sem 
rövid, sem hosszabb távon.

Hiszem, hogy van mód a kibékülésre. Mégpedig úgy, hogy különbséget 
kell tenni rövid távú taktika és hosszú távú stratégia között. Nagyon is 
egyetértek azokkal, akik szerint a világrendszer hosszú távú átalakítá-
sához irreleváns az államhatalom megszerzése, és meglehet, veszé-
lyezteti ennek az átalakításnak a lehetőségét. Sokszor megkísérelték 
már átalakítási stratégia gyanánt alkalmazni, és mindannyiszor kudarcot 
vallottak vele.

Nem következik ebből, hogy a rövid távú választási részvétel el-
vesztegetett idő. Tény, hogy a 99% nagyon nagy része súlyos károkat 
szenved rövid távon. És ez a rövid távú sínylődés a fő gondja-baja. Ezek 
az emberek túlélni próbálnak, és segíteni szeretnék a családjukat és a 
barátaikat a túlélésben. Ha a kormányzatokra nem úgy gondolunk, mint 
a társadalmi átalakulás potenciális tényezőire, hanem mint olyan struk-
túrákra, amelyek rövid távú szenvedéseket képesek okozni közvetlen 
politikai döntéseikkel, akkor a világ baloldalának az a kötelessége, hogy 
minden lehetőt megtegyen, hogy olyan döntéseket csikarjon ki ezektől, 
amelyek a lehető legkisebbre csökkentik a szenvedést.

Ha a szenvedés lehető legkisebbre csökkentésén dolgozunk, ez meg-
követeli a választási részvételt. S mi a helyzet azokkal, akik a kisebbik 
rosszat és akik hitelesen baloldali pártok támogatását javasolják? Ez helyi 
taktikai döntés kérdése, ami temérdek tényezőtől függ – országméret, 
politikai szerkezet formája, országos demográfiai mutatók, geopolitikai 
elhelyezkedés, politikatörténet –, s ezért változatos. Nincs rá szabvá-
nyos válasz, nem is lehet. A 2012-es válasz sem szükségképp érvényes 
2014-re vagy 2016-ra. Ez, szerintem legalábbis, nem elvi kérdés, hanem 
inkább a taktikai helyzet fejlődésének kérdése országonként.



7A második alapvető vita, amellyel a nemzetközi baloldal emészti 
magát, aközött folyik, amit „developmentalizmusnak” nevezek, meg 
amit úgy lehetne megnevezni, hogy a civilizációs változás elsőbbsége. 
A világ számos részén tanúi lehetünk ennek a vitának. Némelyek ezt 
látják Latin-Amerikában a kormányok és az őshonos népek mozgalmai 
közt folyó, elmérgesedő vitákban – például Bolíviában, Ecuadorban, 
Venezuelában. Némelyek ezt látják Észak-Amerikában és Európában 
a környezetvédők/zöldek és a szakszervezetek közti vitákban, amikor 
is az utóbbiak az elérhető foglalkoztatás fönntartásának és bővítésének 
adnak elsőbbséget. 

Egyfelől van a „developmentalista” opció, akár baloldali kormányok, 
akár szakszervezetek állnak ki mellette, vagyis hogy gazdasági növeke-
dés nélkül nincs mód helyesbíteni a jelenlegi világ gazdasági kiegyen-
súlyozatlanságát, akár az országokon belüli, akár az országok közti 
polarizálódásról beszélünk. Ez a csoport azt hányja ellenfelei szemére, 
hogy legalábbis objektíve, de lehet, hogy szubjektíve is a jobboldali erők 
érdekeit támogatják.

Az „antidevelopmentalista” opció támogatói azt mondják, hogy a gaz-
dasági növekedés elsőbbségére összpontosítani két okból téves. Ez 
olyan politika, amely a kapitalista rendszer legrosszabb tulajdonságait 
viszi tovább. És olyan politika, amely helyrehozhatatlan károkat okoz 
– ökológiai és társadalmi károkat. Ez a megosztottság, ha lehet, még 
szenvedélyesebb, mint amelyik a választási részvétel kérdéséből fakad. 
A megoldás csakis eseti alapon kötött kompromisszumokkal lehetséges. 
Hogy ez lehetővé váljék, mindkét csoportnak el kell fogadnia a másik 
jóhiszeműségét. Nem lesz könnyű.

Leküzdhetők-e a baloldalnak ezek a megosztottságai a következő 
öt vagy tíz évben? Nem vagyok biztos benne. De ha nem, akkor nem 
hiszem, hogy a világ baloldala megnyerheti a következő húsz vagy 
negyven év csatáját az ügyben, hogy milyen is legyen az elkövetkező 
rendszerünk, mihelyt a tőkés rendszer véglegesen összeroppan.
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