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Egy pártprogram Európából

2012 első heteiben bárhová is néz a megfigyelő, gazdasági válságje-
lenségeket lát. A kontinens és ezen belül az Európai Unió megannyi 
országában ez politikai válságjelenségekkel párosul – természetesen 
nem egyforma tartalommal és lehetséges következményekkel. Társada-
lomszerkezeti válságtüneteket is regisztrálnak a műszerek. E válságok a 
XX. századiakkal sem előzményeikben, sem következményeikben nem 
hasonlíthatók össze, mert 1914-ben és 1939-ben Európából kiinduló 
világháborúkba torkollott a felgyülemlett feszültség, az 1929-ben Ameri-
kából kiindult válság Európában Hitlert és új európai rendjét adta ki ma-
gából. Aminek most tanúi és elszenvedői vagyunk, az emberek millióinak 
és több generációnak az életében kitörölhetetlen negatív nyomokat hagy, 
de ezúttal mégsem látszanak olyan ellenőrizhetetlenné váló folyamatok 
jelei, mint e kontinens kapitalizmusának korábbi válságaiban. 

A bajoknak több azonosítható forrása van. Valószínűleg első helyre kí-
vánkozik az a tény, hogy már kibontakozott a globalizálódott világgazda-
ságban az a mélyreható és történelmileg példa nélkül álló pozíciócsere, 
ami a nyugati félteke, az angolszász dominancia és vele együtt egész 
Európa meghatározó befolyásának a gyorsuló leépülésében manifesz-
tálódik. Egy angol betűszó, a BRIC, pontosabban az, amit kifejez, tehát 
Brazília, Oroszország, India és Kína lett és még inkább lesz (kiegészülve 
már ma is néhány más „fejlődő” országgal) a felváltója annak, ami Ame-
rika felfedezése óta euro-atlanti térség néven, évszázadokon keresztül 
az emberiség sorsának alakulását irányító erőcentrum volt. Tehát Euró-
pában globális léptékben az is lemaradóban van, aki egyébként továbbra 
is szolidnak mondható növekedési pályán mozog.

A bajok másik, beazonosítható gyökere azoknak a változásoknak az 
irányában és minőségében található, amik az európai szocialista rend-
szerek összeomlását követően, de immár húsz éve, egy egészen saját-
ságos belső ellentmondást termeltek ki; hatalompolitikai megfontolásból 
és akkor még amerikai dominancia jegyében egy olyan 27 tagú Európai 
Uniót hoztak létre, amelyen belül a különbségek nem hogy fokozatosan 
csökkennének, hanem kezelhetetlen gyorsasággal növekszenek. Rész-
leteibe ennek a jelenségnek éppen ezekben a hetekben bizonyára nem 
kell belemennünk.

A válsághoz vezető út harmadik tényezőjeként arról kell megemlékez-
nünk, hogy az a neoliberális gazdaságpolitika, amit akkori erejével és 
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meg a kapitalizmus korábbi működési rendjét, hogy a materiális javak és 
szolgáltatások előállításából keletkeztethető profitot felváltotta a pénzpi-
aci manipulációkból származó, elképesztő méretű és régen fedezetlen 
jövedelemszerzés. Ennek illusztrálására álljon itt két adat: a Világbank 
kimutatása szerint a világ országainak bruttó társadalmi terméke 2008-
ban 45 billió (negyvenötezer milliárd) dollárt tett ki. Az Egyesült Államok 
pénzügyi felügyeletének (Comptroller of the Currency) kimutatása sze-
rint 2010 első negyedében csak az USA-ban 216 ezer milliárdnyi volt a 
különböző értékpapír-derivátumok forgalma. 

Ezeket a globális összefüggéseket azért említettük a német Die Linke, 
[a Balpárt] első programjának a bemutatását megelőzően, mert érzékel-
nünk kell azokat a viszonyokat és feltételeket, amelyek közepette egy 
radikális szocialista pártnak ma válaszokat kell keresnie és találnia az 
adott helyzet kezelésére, és távlatilag a globális kapitalizmus meghala-
dására. A Balpárt létrejöttének történetével az Eszmélet olvasói már a 
67. számban megismerkedhettek. Most csak felidézzük, hogy 2005-ben, 
amikor Schröder szociáldemokratái elveszítették a választásokat és 
kezdetét vette Angela Merkel konzervatív kormányzása, e folyamat „mel-
lékhajtásaként” többé nem elhanyagolható parlamenti erőként bejelent-
kezett egy Európában mindmáig egyedülálló szocialista formáció, mely 
ötvözni próbálja mindazt, ami elvitathatatlanul pozitív eredménye a XX. 
század szociáldemokrata és kommunista pártjainak. A párt folyamatosan 
szembesíti önmagát a közvélemény előtt is mindazzal, amit meghalad, 
elvet, vagy éppenséggel megtagad. A közeg – Németország –, melyben 
ez a munka folyik, ismétlődő válságoktól nem mentes, de a fejlett tőkés 
országok körében összességében sikeres. Őrzi a változó világgazdaság 
feltételei között is az egyik meghatározó erejű ország pozícióját, de belül 
több törésvonal mentén is állandó feszültségben él. Húsz év múltával 
sem sikerült az egységes államon belül eggyé olvasztani az egykori 
NDK-t a hajdani Nyugat-Németországgal. Keleten a bérek és a jövedel-
mek ma is törvényileg „szabályozottan” alacsonyabbak, mint Nyugaton. 
De a Nyugaton belül is szakadék keletkezett a szegények és a gazdagok 
között, részben a változó méretű strukturális munkanélküliség, részben a 
neoliberális jövedelemelosztási rend felülkerekedése nyomán. Az NDK-
ban a nálunk is megvolt szerény, de biztos egzisztenciális körülmények, 
a régi NSzK-ban pedig a nagyon sikeres szociális piacgazdaság évtize-
deken át garantált, szélesen terített jóléti rendszere adta át a helyét egy 
roppantul hullámzó berendezkedésnek, amelyben a proletariátus helyébe 
a prekariátus lépett, magyarul: minden, a nem kizsákmányoló osztályhoz 
tartozó réteg viszonylagos elszegényedése, létbizonytalansága. Nem 
mellesleg: ezt a tényt a polgári politikai elemzők sem tagadják, és a mai 
Németország alapvető gondjaként definiálják. 

Tipikusnak nem mondható politikai menetrend – ami viszont a fentebb 
vázoltakból következett –, hogy a Balpárt, megalakulását követően, 2005-
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sikerrel, de mind több tartományi törvényhozásba is bekerült, ám alakuló 
kongresszusát csak két évvel később, 2007-ben tartotta Berlinben, és 
további négy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2011 őszén a párt vég-
leges, ideológiai pozícióit is megfogalmazó programot fogadjon el. Az 
első mozzanat magyarázata, hogy Schröder neoliberális gazdaság- és 
szociálpolitikája nyomán a szociáldemokrata párt széles törzsválasztói 
körben elveszítette támogatóit; s ebben a történelmi pillanatban a szoci-
áldemokrata pártelnökségéről tiltakozása kifejezéseképp már korábban 
lemondott Oskar Lafontaine, a nyugati német baloldal évtizedek óta 
karizmatikus személyisége megbízható partnerre talált Gregor Gysiben, 
aki ekkor a keleti „utódpárt”, a PDS első embere volt. Nem kétséges, 
hogy e két személyiség tekintélye, hitele és szerepe kulcstényező volt 
és maradt mindmáig. Gysi a demokratikus szabadságjogoknak elköte-
lezett kommunista ügyvéd volt az NDK-ban, tehát ilyen értelemben sem 
Ulbrichtnak, sem Honeckernek nem  tanítványa, Lafontaine viszont Willy 
Brandt egyik legkedvesebb embere, a kapitalizmust nem a történelem 
kiteljesedéseként látó szocialista. 

Ötmillió munkanélküli volt 2005-ben az ára annak, hogy a választók 
nem egészen 10 százaléka úgy artikulálja politikai véleményét a viszo-
nyokról és saját helyzetéről, hogy egy ilyen pártot a parlamentbe küldjön. 
Ez volt az első, valóban baloldali, szocialista áttörés azt követően, hogy 
Európában összeomlottak a szovjet érdekszféra országai. 

A párt már két éve nem csak működött, hanem Németország egyik 
politikai tényezője is lett, amikor megtartotta alakuló kongresszusát. 
Ennek a bizonyos értelemben fordított sorrendnek a magyarázata, hogy 
az akut társadalmi igény egy antikapitalista pártra előbb vált ténnyé, 
mintsem, hogy a formáció létre tudott volna jönni. Ne feledjük, hogy az 
újraegyesítés Németországban úgy ment végbe, hogy a győztes oldal 
magába olvasztotta a vesztest, és eközben mindent elkövetett azért, 
hogy az NDK tényleges szocialista vívmányait is megtagadja, és össztűz 
alatt tartsa nemcsak a bukott Német Szocialista Egységpártot, hanem 
annak tagjait és a társadalom minden olyan tagját, aki nem volt hajlandó 
csak és kizárólag hibának, bűnök végtelen sorozatának látni a kudarcba 
fulladt kísérletet. Miután a Német Szocialista Egységpárt kinyilvánított 
utódaként azonnal létrejött PDS, a Demokratikus Szocializmus Pártja 
egyetlen pillanatig sem viselkedett és politizált úgy, mint például az 
MSzP, időbe telt, amíg az emberek előbb Keleten, később Nyugaton is 
felismerték benne a prekariátus lehetséges érdekvédőjét. 

Másfelől, Nyugaton nem történhetett meg egyik napról a másikra an-
nak felismerése, hogy az SPD hátat fordított nemcsak régmúlt marxista 
hagyományainak és osztálypárt jellegének, mert hisz ez már 1959-ben 
megtörtént a godesbergi program elfogadásával, hanem feladta a létező 
kapitalista rendet belülről bíráló, és ily módon jó irányba korrigálni próbá-
ló, és ezzel korábban nem lebecsülendő eredményeket elérő irányvonalát 
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kormányhatalmat, a legkeményebb neoliberális gazdaság- és szociálpo-
litikát valósította meg. Az SPD baloldalán belül alakult ki az a kezdetben 
igen szerény létszámú formáció, amely aztán Lafontaine drámai erejű 
fellépése és útkeresése nyomán vállalta a közösséget a volt kommu-
nistákkal. 

Különböző élet- és politikai tapasztalatokkal érkezett emberek új politi-
kai közösségét kellett megteremteni és ezért döntött úgy mind a két oldal, 
hogy időt kell adni a homogén és teherbíró tartalom és arculat kialakítá-
sához. A „keletiek” – érthető módon – határozottan és gyorsan akarnak 
olyan irányban haladni, hogy legalább részben, koalíciós partnerként 
ismét részeivé váljanak a végrehajtó hatalomnak. E törekvésüket csak 
erősíti az a körülmény, hogy az egykori NDK helyén a legtöbb tartomány-
ban a Balpárt sorozatosan a második helyen végez emitt a CDU, amott 
az SPD mögött. Több tartományban, a fővárosban (Berlinben) hosszabb-
rövidebb ideig junior partnerként kormányon is voltak már, illetve vannak 
ma is. A „nyugatiak” között többeknek a türelmetlensége sokkal inkább 
a rendszert radikálisan elutasító, szektás, és emiatt reálpolitikailag nem 
értelmezhető. Állandó, nem is egyszer mérhető politikai veszteséget 
okozó vitákban, konfliktusokon keresztül jutott el a Balpárt odáig, hogy 
2007-ben imponálóan egységes arculatú kongresszusukon ki tudták 
mondani, hogy a párttá válás procedúrája sikeresen lezárult.

2008-ban természetesen Németországot is utolérték az Egyesült 
Államokból kiinduló pénzügyi válság negatív következményei, s ez 
a körülmény felerősítette a Balpárt elfogadottságát nyugaton is. Az 
eredmény: a 2005-ös választásokon elért 8,7 százaléknyi szavazat 
2009-re 11,2 százaléknyira duzzadt. Nem mellékes mutatója ennek a 
folyamatnak, hogy a szociáldemokraták ekkor már a nagykoalícióból is 
kiestek, a baloldalon belül tovább folytatódott a Balpárt erősödésének 
tendenciája. A párt – képviselőjelöltjeinek körültekintő kiválasztásával 
– kezdettől elérte azt, hogy a Bundestagban, a szövetségi törvényho-
zásban képviselői minden bizottságban és természetesen a plénumon 
is magas szakmai színvonalon jelenítik meg és képviselik nézeteiket. 
Nincs frázispufogtatás, nincsenek hatásvadász, demagóg szónoklatok, 
s ez a körülmény a polgári médiavilágból is kikényszeríti az informálást 
a Balpárt politikájáról. 

De ez a párt tevékenységének és építésének csak az egyik oldala. A 
másik a 2011. október 23-án elfogadott pártprogram kidolgozását szol-
gáló munka a tagság és a szimpatizánsok folyamatos bevonásával. A 
polgári oldalról érkező és hosszú időn át gúnyolódó kritika rendszeresen 
nevetség tárgyává tette azt a tényt, hogy a pártnak nem volt elfogadott 
programja. De bő négy évi munka, és számtalan, olykor késhegyig 
menő vita volt az ára annak, hogy amit a két politikai égtáj felől érkezett 
szocialista meggyőződésű delegátusok Erfurtban végül is elfogadtak, 
teherbírónak ígérkezik.
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A második a jelenkori kapitalizmus, a civilizáció válságtüneteit írja le 
és elemzi. A harmadik fejezet címe: Demokratikus szocializmus a XXI. 
században. A negyedik fejezet a baloldali reformprojektekről szól, hat 
témacsoportra bontva. Ezek közül az első címe: Hogyan akarunk élni? Jó 
munkát, szociális biztonságot és igazságosságot. A második témacsoport 
a társadalom demokratikus berendezkedésére vonatkozó téziseket és 
követeléseket tartalmazza. Ezt a művelődésre és a kutatásra vonatkozó 
programpontok követik, majd a „zöld” tézisek következnek, tehát a párt 
törekvései egy szociális-ökológiai rend megteremtésére. A hatodik téma-
csoportban tárgyalja a program a béke, a leszerelés, a kollektív biztonság 
és az emberiség közös fejlődésének a problematikáját. 

Az ötödik fejezetben a párt baloldali szövetségi politikája, a neoliberális 
ideológiával folytatott küzdelem és ezek fórumai, a különböző népképvi-
seletek arculatáról és funkcióiról vallott nézetek szerepelnek.

A program kapitalizmuskritikai része nem ismétli meg azokat a XX. 
század elején megfogalmazott, akkor hiteles, később sematikus dog-
mákká merevedett megállapításokat, amelyek mára részben érvényüket 
vesztették, részben nem is bizonyultak helytállónak. Tehát nem szólít fel a 
kapitalizmus megdöntésére, mert ez irreális célkitűzés lenne, de bonckés 
alá veszi mindazokat a jelenségeket – osztályviszonyok, a nemek közötti 
viszony, magának a rendszernek a belső változásai, különös tekintettel 
a finánctőke dominanciájára, és az ennek nyomán kirobbant pénzügyi 
válságokra, a polgári demokratikus rend kiüresedése –, amelyek ma a 
német viszonyokat és (tegyük hozzá) nem csak azokat jellemzik. Külön 
kitér az elemzés az új évszázadot kezdettől jellemző világgazdasági 
válságjelenségekre és azok okaira. 

Minthogy a Linke természetesen (!) határozottan és érvekkel alátá-
masztva tekint önmaga részben kommunista előéletére, a programnak ez 
a kapitalizmust elemző része nagyon is szembeötlő módon tér el azoktól 
a sematikus tételektől, melyek a szovjet kommunista ideológusok szűklá-
tókörű, propagandisztikus megközelítése nyomán évtizedekig rányomták 
bélyegüket a forradalmi szocializmus pártjainak majdnem totális kudarcba 
torkolló működésére. A program – miközben távlati célként a kapitalizmus 
meghaladását tűzi ki baloldali feladatként – a rendszer ma érvényes 
ismérvein belül is radikális változtatásokat ajánl. Tehát nem arra játszik, 
hogy ma bármilyen realitása is lenne a kapitalizmus megdöntésének. 

Példa erre a Linke egyik legmarkánsabb személyiségének, a korábban 
a párton belüli kommunista platformot vezető Sahra Wagenknecht asz-
szonynak minap, már a program elfogadását követően megjelent könyvé-
ből az a követelés, hogy a piacgazdaságot meg kell szabadítani a kapita-
lizmustól, miként a tervgazdaságtól a szocializmust kell megszabadítani 
ahhoz, hogy valóban a versenyre és a teljesítményre épüljön a társadalmi 
berendezkedés. A magyar olvasónak ezt olvasva természetesen eszébe 
jutnak azok az 1956-ot követően először teljesen félretett, majd 1968-ban 
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amelyekhez sokban hasonlító megoldások juttatták el a modern Kínát és 
Vietnamot a gazdasági növekedés immár évtizedek óta tartó példátlan 
folyamatosságához, úgy, hogy közben a társadalom többsége – minden 
megmutatkozó feszültség ellenére – állandóan emelkedő pályán tudhatja 
magát. Ismerve a német társadalom nagyobbik részének mindmáig alap-
vetően konzervatív beállítottságát, fölöttébb találó és egyben provokatív 
is a háború utáni nyugatnémet gazdasági felemelkedés atyjaként tisztelt 
konzervatív Ludwig Erhard híres követelésének baloldali feltámasztása: 
Jólétet mindenkinek!

A Balpárt annak tudatában adott önmagának programot, hogy a ma élő 
németek többségének meghatározó történelmi élménye az a szociális 
piacgazdaság nyugaton, melynek sikere Európában először szolgált 
bizonyítékul arra, hogy a kapitalizmus rendszerébe be lehet építeni 
olyan fékeket és egyensúlyokat, amelyek hosszú időn át alkalmasak a 
ciklikus válságok negatív következményeinek tompítására. Éppen ez 
a berendezkedés ment tönkre az angolszász világból kiinduló, de az 
egész világgazdaságot súlyosan megfertőző neoliberális irányzat felül-
kerekedésével, ami Németországban ráadásul párhuzamosan hatott az 
újraegyesítés önmagában véve is hatalmas terheivel. 

A XXI. század demokratikus szocializmusáról vallott felfogása a párt-
nak erős szociáldemokrata gyökerekből táplálkozik. Ennek magyará-
zata a II. Világháborút követő nyugatnémet berendezkedésben játszott 
szerepben leli magyarázatát. Mert az SPD, még mielőtt osztálypártból 
1959-ben, godesbergi programjával, átértelmezte önmagát néppárttá, 
tehát olyan politikai formációvá, amely a munkásosztályon túlmenően 
széles kispolgári rétegek és sok értelmiségi számára is választhatóvá 
tette a pártot, igen jelentős vívmányokat harcolt ki. Ezek közül a legfon-
tosabbak közé tartozik, hogy a régi NSzK-ban szociáldemokrata vezetés 
mellett egységes volt és maradt mindmáig a szakszervezeti mozgalom. 
Ez nemcsak azt eredményezte, hogy a szakmai bontásban zajló, minden-
kori bértarifa-tárgyalások során a szakszervezeti érdekvédelem nem volt 
megosztható, hanem ezen túlmenően az üzemi tanácsok intézménye-
sülésével a munka feltételeit, a munkakörülményeket is eredményeket 
hozó erővel tudta befolyásolni. 

Annak már gazdaságpolitikai jelentősége is volt és van, hogy a 
nehézipar legfontosabb ágazataiban létrejött az úgynevezett paritá-
sos beleszólás joga a munkavállalóknak. A nagy részvénytársaságok 
felügyelőbizottságaiban helye van a munkavállalói oldal képviselőinek is, 
az operatív cégirányításban pedig jelen van a „munkaigazgató”, akinek 
beleszólása van az üzleti döntésekbe is. Igaz ugyan, hogy a menedzs-
menteken belül ez csak kisebbségi pozíció, de a tulajdonosi érdekeket 
képviselő többségnek mégis számolnia kell azzal, hogy az Arbeitsdirektor 
javaslatai, vagy kifogásai mögött rendszerint fenntartások nélkül állnak 
a munkavállalók. 
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például Franciaországban vagy Olaszországban, kiélezett konfliktushely-
zetek ott is előfordultak. A szociáldemokrata politizálás egyik kulcssikere 
volt az ún. koncentrált akció, ami azt jelentette, hogy országos válsággal 
fenyegető helyzetekben a mindenkori szövetségi kancellár tárgyalóasz-
talhoz kérte a munkaadók és a munkavállalók képviselőjét és addig nem 
álltak fel az asztal mellől, amíg kompromisszumot nem tudtak elérni.

Ez a roppant hatékony politikai kultúra azért tudott kialakulni, a tőke 
azért ment bele hatalmának folyamatos politikai ellenőrzésébe és bi-
zonyos mértékű korlátozásába, mert a megosztott Németországban a 
Vörös Hadsereg az Elbánál állt, Nyugat-Európa sok országában erős 
kommunista pártok működtek, és felismert, a nyugati nagyhatalmak 
által nyomatékosan támogatott érdek fűződött mindenféle radikálisan 
szocialista politikai irányzat távoltartásához. A hidegháborús európai 
szembenállásnak a nyugatnémet társadalom ilyen értelemben a ha-
szonélvezője volt.

Ezt a jól bevált, szociális piacgazdaságnak nevezett rendet a tőke 
abban a pillanatban felborította, amint Európából eltűnt az úgynevezett 
kommunista veszély. Minthogy a neoliberális profitmaximalizáló gazda-
ságpolitika már jelen volt a kontinentális Európában is, amikor 1989-ben 
a még létező Szovjetunió által sorsára hagyott NDK összeomlott, és 
az újraegyesítés valójában a szétesett Kelet-Németország gazdasági, 
politikai és jogi bekebelezéseként ment végbe, a társadalomszerkezeti 
térkép radikálisan megváltozott egész Németországban.

Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy programjában a Balpárt 
sok tekintetben ma nem akar többet, mint helyreállítva korszerűsíteni az 
egyszer már volt nyugatnémet viszonyokat. Tehát azt, hogy a politikai 
felépítményhez tartozó intézményrendszer visszanyerje legalább korábbi 
befolyását, és ne folytatódjék a politikai hatalom térvesztése a globalizá-
lódó kapitalizmussal szemben. 

A viszonyok mára annyira megváltoztak, hogy e célt néhány radikális, 
a tulajdonviszonyokat komolyan érintő változtatás követelése nélkül 
nem lehet elérni. A párt elfogadott programja ebben a vonatkozásban 
továbbra is egyedülálló a német politikai palettán, holott a nemzetközi 
pénzügyi, uniós, az eurót és mindezek nyomán a gazdaságot is sújtó 
válság még Merkel kancellárasszony konzervatív-liberális koalícióját 
is rákényszerítette olyan lépésekre, amik korábban elképzelhetetlenek 
lettek volna.

Bankok államosítása, illetve a pénzpiacok szigorú állami ellenőrzése. A 
Balpárt ezt intézményesíteni akarja, mert programja szerint a nemzetközi 
pénzügyi válságot kiváltó globális spekulációt csak így lehet ellenőrzés 
alá vonni. 2011-ben a berlini kormány sorozatosan kényszerült nagy 
pénzintézetek megmentésére közpénzekből, mert – érthetően – elejét 
akarták venni az egész pénzügyi rendszer összeomlásának. De hang-
súlyozták, hogy ez csak ideiglenes megoldás, és a válság elmúltával 
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programja ezzel szemben azt a követelményt állítja fel, hogy a pénzinté-
zeteknek ismét a reálgazdaságot kell szolgálniuk, és nem a materiálisan 
értelmezhető gazdasági teljesítményt messze meghaladó fináncspeku-
lációval sodorni újabb és újabb válságba a világot.

A program szerint ismét napirendre kell tűzni a köz-, a közösségi, a 
kommunális és a magántulajdon különböző formáinak kialakításával 
a gazdasági folyamatok demokratikus ellenőrzését a munkavállalói 
érdekek hatékonyabb védelmének szolgálatában. A program szembe-
helyezkedik azzal a neoliberális offenzívával, ami szerint csak a magán-
tulajdonban lévő termelőeszközöket lehet hatékonyan működtetni. A régi 
NSzK-ban a gazdaságnak majdnem minden ágazatában voltak állami 
vagy kommunális tulajdonban lévő vállalatok és azok éppúgy helytálltak 
a versenyben, mint a magántulajdonban lévő konkurencia. Vagy kellő 
motiváció hiányában éppúgy tönkrementek, mint privát vetélytársaik. 
Másfelől, a közösségi tulajdon bármely formája tönkretehető, ha nem 
versenyhelyzetben, irreális központi tervek kényszerzubbonyában kell 
a vállalatoknak működniük, ahogyan arra az egykori NDK-ban bőven 
volt példa.

A párt határozottan kiáll a kis és a közepes méretű magánvállalatok 
fennmaradása mellett, mert a német gazdaságnak ezek továbbra is a 
leghatékonyabban működő, leginnovatívabb pillérei, és ezek adják a 
GDP nagyobb részét.

A program ezen a ponton érkezik el a német – és tegyük hozzá, a leg-
több európai – társadalom központi problémájának kezeléséhez, ez pedig 
a munka világának a szabályozása, a szociális háló sűrűsége, tehát a 
társadalom létbiztonsága. Azt, hogy Németország exportteljesítménye 
2011-ben a történelemben először meghaladta az ezer milliárd (egy 
billió) eurót, a gazdaság nemcsak gépipara innovatív teljesítményeinek, 
hanem elsősorban annak köszönheti, hogy a fejlett EU-országok közül 
az elmúlt tíz évben Németországban növekedtek a legkevésbé a bérek. 
Az út ehhez az eredményhez a 2005-ben majdnem ötmillió munkanélküli 
közül valamivel több, mint kétmilliónak az újbóli munkába állításának 
árán vált járhatóvá. Azon az áron, hogy Németországban ma 25 millió 
munkavállaló dolgozik minimálbérért. De még a minimálbér szakmánkénti 
különbségét is talán a közeljövőben sikerül majd megszüntetni – köszön-
hetően nem utolsósorban a Linke állandó parlamenti követelésének és a 
szakszervezetek ezt támogató kampányainak. Hivatalos statisztikák sze-
rint a továbbra is gazdag országnak minősülő szövetségi köztársaságban 
tizenkét millió ember tengődik a létminimum alatti jövedelemből. És nem 
utolsósorban: a folyamatosan három millió körül ingadozó munkanélküli 
tartaléksereg nagyobbik fele csak a szociális segélynek megfelelő mun-
kanélküli ellátást kapja, ami különösen durván sújtja az idősebb korú, 
elhelyezkedni többé már nem tudó embereket. A középosztály jelentős 
tömegei pedig azáltal jutottak a prekariátus soraiba, hogy tömeges a 
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csak bérlefaragás tudomásulvételével lehet számítani.
Természetes, hogy a Linke ezekre a témákra programjában is kiemel-

kedően nagy súlyt helyez, hiszen a közvélemény-kutatások is kimutatják, 
hogy az emberek legnagyobb félelme – a megkérdezettek több, mint 70 
százaléka szerint – a munkahely elvesztése. A párt, programját követve, 
nap mint nap azt igyekszik megértetni az emberekkel, hogy egy ember-
séges gazdasági, tehát nem globálkapitalista rendben az elsődleges cél 
nem a minél nagyobb profit, hanem az emberek jóléte és biztonsága. 

A mai német valóság egyik jellemzője, hogy ebben a ma is gazdag 
országban vannak a mi Szabolcs megyénkre hasonlító régiók. Elsősor-
ban a volt NDK északkeleti része ilyen, de ugyancsak a keleti országrész 
egykori külszíni barnaszénfejtő vidékei is folyamatosan néptelenednek 
el, mert a megszűnt munkahelyek pótlására újak nem létesültek, és a 
fiatalok helyzete emiatt reménytelen. A pártprogram e feladatnak külön 
fejezetet szentel, hasonlóképpen egy olyan agrárpolitika kialakításának, 
ami tartós, megbízható választ adna azoknak a vidéki embereknek a 
problémáira, akik alól kihúzták a termelőszövetkezeti talajt és emiatt vagy 
krónikusan munkanélküliek, vagy minimálbéren foglalkoztatott mezőgaz-
dasági munkások az 1945 előtti nagybirtokosoknak visszaadott földeken. 
(Ide toboroznak fiatal magyar orvosokat, akiket az állam ugyan megfizet, 
de lepusztuló vidékekre kerülnek, ahonnan német kollégáik tömegesen 
menekülnek nyugatra.)

Szembeötlő, hogy a párt programja milyen határozottan és részletekbe 
menően áll ki a parlamentáris rendszer, az emberi- és polgári jogok, a 
nemek közötti egyenlőség, a szexuális önrendelkezési jog, a sokmillió-
nyi végleg letelepült, máshonnan jött embert megillető azonos elbánás 
mellett. E tekintetben a program részben természetes folytatása annak a 
nemzetközi szocialista tradíciónak, ami – elvileg – soha, sehol nem szűnt 
meg létezni és hatni, másfelől markáns elhatárolódás attól a tragikusan 
represszív államfelfogástól és hatalomgyakorlástól, ami az egykori NDK-
ra letagadhatatlanul és elfelejthetetlenül jellemző volt. A pártprogram 
nagyon határozottan kimondja, hogy a Linke a plurális, parlamentáris 
rendszer fenntartásával kívánja elérni szocialista céljait. 

A napjainkban Európában magukat valamilyen formában és valamilyen 
mértékben szocialistának valló pártok közül a német Die Linke az egyet-
len, amely programjában fenntartások és mellébeszélés nélkül kimondja 
és követeli a nagy vagyonok érezhető megadóztatását, a személyi jö-
vedelmeket terhelő adók és járadékok átrendezését a szegény rétegek 
javára, a gazdagok rovására, a nyugdíjrendszer olyan átalakítását, ami 
az idős embereket megóvja az öregkori elnyomorodástól.

A források felhasználásának átrendezésével fedezhetők egy olyan 
oktatási és képzési rendszer hozzáférhetőségének a költségei, amihez 
mindenkinek a képességei szerint hozzá kell jutnia ahhoz, hogy a munka 
világából felkészültség hiányában ne maradjon ki. Mert Németország e 
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NDK jórészt lerombolt bölcsődei és óvodai hálózatát most próbálják az 
egész országra kiterjedően újjáépíteni, ami nemcsak a gyermekek jó 
időben elkezdődő felkészítését szolgálja, hanem a fiatal nők esélyegyen-
lőségét is a munka világában. Ennek várható következménye lehet a 
Németországban is a miénkre emlékeztető, súlyosan negatív demográ-
fiai trend megváltozása. A Balpárt az elérhető források újraelosztásával 
akarja rendbe tenni a felsőfokú képzés széles körben ismert ellentmon-
dásait: túlzsúfolt, roppant egyenetlen színvonalú egyetemek és főiskolák 
emitt, méregdrága elitképző magánintézmények amott, állandósítva az 
osztálykülönbségeket az értelmiségi táboron belül is. 

Németország nemzetközi helyzete, európai gazdasági túlsúlya, a glo-
bális gazdasági viszonyok alakításában játszott szerepe és tényleges, 
vagy lehetséges befolyása révén a Föld sok válság- vagy veszélyzóná-
jában olyan tény, ami már ma is, és kiszámíthatóan a jövőben is a nem-
zetközi erőviszonyok alakításának egyik fontos szereplőjévé teszi. Egy 
következetes és radikális szocialista pártnak Németországban történelmi 
okokból különösen nagy a felelőssége. Ennek megfelelően a Balpárt kö-
vetkezetesen és folyamatosan szembehelyezkedik minden olyan politikai 
vagy katonai intervenciós döntéssel, amit az ország kormányai NATO-
kötelezettségükre hivatkozva meghoztak. Sem Afganisztánban, sem 
a Balkánon nincs helye német katonának. A Balpárt szerint az ország 
iparának le kell mondania a fegyverexportról, jóllehet ma Németország 
ebben is az elsők között van a világon. 

A Balpárt határozottan kiáll az európai integráció mellett és a szo-
lidaritás erősítését követeli a fejlett és a kevésbé fejlett tagok között, 
hozzátéve ehhez, hogy Brüsszel évek óta folytatott neoliberális gazda-
ságpolitikája elfogadhatatlan, és az eurózóna stabilizálása is csak akkor 
sikerülhet, ha az eladósodott országokat nem a magánbankok és a 
minősítő ügynökségek kényszerítik megszorító intézkedésekre, hanem 
állami-politikai irányítású pénzintézetek kezelik az adósságokat – spe-
kulációs manőverek és kamatmaximalizálási trükkök nélkül.

A Linke tavaly októberben elfogadott első pártprogramjának azokat 
az elemeit foglaltuk össze – nem térve ki a német belső viszonyok rész-
elemeire vonatkozó, megannyi jellemző és fontos rész bemutatására 
–, amelyeknek üzenetértéke van az olyan európai országok szocialista 
meggyőződésű polgárai számára, akik a németországira többé vagy 
kevésbé hasonlító viszonyok között keresnek érvényes válaszokat. A II. 
Világháborút követően Nyugat-Németországban kiépült politikai rendszer 
az első időszak mélyen reakciós, de gazdaságilag sikeres évei után, a 
hatvanas évek második felétől, egy igen mélyreható önvizsgálati, és 
ennek eredményeképp demokratizálódási folyamaton ment keresztül. A 
szociáldemokrata Willy Brandt miniszterelnök és liberális partnerei – akik 
akkoriban jelenítettek meg egy nem a totális piaci liberalizmust erőltető 
politikát – igen nagy szolgálatot tettek a német népnek, egész Euró-
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az akkori, ottani antikommunista krédó, mint az a bárgyú, nacionalista, 
kleptokratikus berendezkedés, ami felénk teljesedett ki a szovjet típusú 
szocialista kísérlet összeomlását követően.

Sem a kereszténydemokrata jobboldal, sem a szociáldemokrácia nem 
üdvözölte a Balpárt megjelenését a politikai arénában, ma is folyama-
tosak a parlamenti és azon kívüli diszkriminációs kísérletek. Egy-egy 
jobboldali pártkorifeus kirohanásán ott is tetten érhető a politikai gyerek-
szoba hiánya, ott is vannak neonácik, de nem ülnek 17 százalékkal a 
parlamentben, ahol pedig tartományi szinten vannak képviselőik, azokat 
módszeresen kirekesztik a demokratikus pártok közösségéből. 

Abban, hogy ez így alakult az ottani rendszerváltást, tehát az újra-
egyesítést követően, nem kis szerepe volt és van azoknak a nőknek 
és férfiaknak, akik bátran szembenéztek az eszméiket botrányosan 
kompromittáló múlttal, anélkül, hogy feladták volna eszméik lényegét, és 
annak világtörténelmi, ma és a jövőben is érvényes üzenetét. Ez nem az 
önátmentés magatartása és politikája, hanem az újrakezdésé.

Mindig is voltak olyan történelmi helyzetek, melyekben tízegynéhány 
százalék többet ért 30, 40, akár 50 százaléknál is. Csak ehhez vízió és 
tartás szükségeltetik.

Kosáry Domokosnak, az MTA elnökének távirati értesítése Mészáros akadémiai külső 
taggá választásáról, 1995. május 12.


