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41JULIA SUÁREZ-KRABBE

Faj, társadalmi harcok és „emberi” jogok
 

A globális Dél hozzájárulása

Bevezetés 

A mai latin-amerikai etnikai mozgalmak nézeteiket és politikai terveiket 
a kolonializmus és a gyarmatiság (coloniality) kritikájára alapozzák.  
Az ilyen jellegű kritikák a térségből származó kutatók körében is 
népszerűek, mivel új szempontokat nyújtanak a helyi problémák 
vizsgálatához, ezzel együtt pedig a globális erőviszonyok és az így 
fenntartott egyenlőtlenségek kérdésére is reagálnak (lásd Gordon 
2006a; Grosfoguel & Castro-Gómez 2007; Lander 2000; Mignolo 
2006; Stavenhagen 2011). E kritikák és törekvések egyúttal azt is 
megmutatják, hogy az emberi jogokról folytatott mai diskurzus miért 
alapul rasszizmuson. Jelen cikkben arra vállalkozunk, hogy további 
elméleti és történeti adalékot nyújtsunk a rasszista konstrukció gyanánt 
értelmezhető emberi jogok vizsgálatához.

Ahhoz, hogy megértsük, miért lehet az emberi jogok kérdéskörét 
eredendően rasszista konstrukcióként értelmezni, arra van szükség, 
hogy egyfajta földrajzi váltást vigyünk véghez a gondolkodás vizsgá-
latában. Fel kell tárjuk, hogyan értelmezik az őslakosok, illetve afrikai 
származásúak társadalmi és etnikai mozgalmai az emberi jogok 
kérdését. Az emberi jogok fogalmát magát tehát olyan irányból kell 
megközelítenünk, amely érvényesnek ismeri el az alávetett csoportok 
értelmezési kereteit. Hogy ezt megtehessük, fontos megkülönböztet-
nünk az „episztemikus helyet” a „társadalmi helytől”. Az a tény, hogy 
valaki társadalmilag a hatalmi viszonyok elnyomott oldalán helyezke-
dik el, nem jelenti automatikusan azt, hogy ismereti vonatkozásban 
az alávetett episztemikus lokációnak megfelelőn gondolkodik [...]  
Az alávetettség ismereti látószögei olyan alulról jött tudást eredmé-
nyeznek, amely megteremti a hatalmi viszonyokban benne foglalt 
hegemonikus tudás kritikus látásmódját (Grosfoguel 2009a 14.; ki-
emelés az eredetiben).1*

1* Csala Károly fordítása. Grosfoguel 2011, 43.
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nyugati gondolkodás teleológiai felfüggesztését, ami egyben alapvető 
szakítást jelent a humántudományokban használt gondolkodási ke-
rettel. Másképp szólva: azoknak a térbeli és időbeli koordinátáknak 
a megváltoztatására lesz szükség, amiken keresztül az emberi jogok 
megfogantak, s amelyeken keresztül ezeket elemezni szokás.

Mivel az emberi jogok Emberi Jogokként a második világháború utáni 
Egyetemes Nyilatkozaton keresztül nyerték el nevüket, ezért gyakran 
mint egyetemes érvényességgel és alkalmazhatósággal rendelkező 
jogi kategóriák értelmeződnek. Eszerint céljuk és értelmük, hogy védel-
mezzék minden egyes polgár életét és jólétét az olyan atrocitásoktól, 
mint amilyeneket a nácik követtek el. Az ilyen nézetek kiindulópont 
gyanánt az „emberi” és a „jogok” szavak összekapcsolását veszik, és 
az egyetemes nyilatkozat megjelenését paradigmatikus élményként 
használva, innen tételezik a rasszizmus meghaladását (lásd Hesse, 
2004). Ebben az értelemben az egyetemes emberi jogok képzetének 
alapvető összetevője az, hogy a rasszizmus legyőzetett, és nem létezik 
többé gyarmati rasszizmus sem. Ahogy Barnor Hesse rámutat:

…[a rasszizmus értelmeződésének] paradigmatikus tapasztalata a 
Holokausztra fókuszált hangsúllyal a fasiszta rasszizmus politikai 
szélsőségeinek liberális kritikáját támasztotta alá. Ez ellehetetle-
nítette a gyarmati rasszizmus társadalmi konvencióinak radikális 
kritikáját. Sérthetetlenné tette az univerzális, liberális politikai 
kultúra nyugati eszméjét, noha az aberrált módon fasiszta és 
gyarmatosító volt. (Hesse 2004, 15)

Ezen nyugati ideál tartóssága ellenére számos kritikus rámutatott, 
hogy a náci rezsim rasszista kormányzati cselekvései (govern menta-
lities) maguk is az Amerika „felfedezése” körüli időszakban megjelent 
praxis változatai voltak, amelyek a népesség irányítását és kormány-
zását az emberek hierarchizált rendbe szervezésén keresztül igyekez-
tek gyakorolni (vö. Césaire 2006; Goldberg 2002; Grosfoguel 2009a, 
2009b; Quijano 2000a, 2000b; Wynter 2007).

Ebben a cikkben – az említett megközelítésekkel összhangban – 
arra törekszem, hogy bemutassam: ahhoz, hogy az emberi és a jogok 
összefonódását megértsük, el kell fogadnunk, hogy az „ember” ideája 
szoros kapcsolatban jelent meg a „jogok” kérdésével. Másrészről pedig 
világossá kell tennünk azt is, hogy e két fogalom a kezdetektől fogva 
rasszista gyakorlat keretében lett értelmezve. Ehhez kettős váltást 
fogunk végrehajtani az emberi jogi gondolat koordinátáit tekintve. Tér-
ben Európából Amerikába, időben pedig a huszadik század közepéről 
a tizenötödik századra fogunk váltani. E kettős váltás a transzatlanti 
kapcsolatoknak egy olyan döntő pillanatába enged majd bepillantást, 
amely újfajta elemzésre ad lehetőséget az emberi jogokkal és ezek 
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hogy új utakat találjunk olyan mai folyamatok megértéséhez, amelyek 
a latin-amerikai kontextusban kihívást jelentenek az emberi jogi gon-
dolkodásra nézve.

Ez a fajta megközelítés szükségessé teszi az emberi jogok kuta-
tásának átfogó felülvizsgálatát. Tanulmányomban első lépésként a 
mai emberi jogi gondolkodás két fontos előzményére összpontosítok. 
Egyrészt azt vizsgálom, hogyan született meg az eredendően hierarchi-
kus, tehát a különböző fajok ideáját létrehozó válasz a „Mi az ember?” 
kérdésére Amerika elfoglalása és gyarmatosítása során. Másrészt 
szemügyre veszem, hogy az etnicizált latin-amerikai alattvalók társa-
dalmi küzdelmeiben a faj sajátos értelmezésének megalkotása hogyan 
játszott nemcsak alapjaiban meghatározó, de hosszan tartó, sarkalatos 
szerepet is a függetlenség megszerzésének, illetve a köztársaság 
kiépítésének időszakában. Ezek a küzdelmek biztosították, hogy a faji 
egyenlőség eszméi bekerüljenek az új latin-amerikai államok jogrend-
szerébe.1 E jogi eredmények azonban egyúttal el is fedték azokat a 
küzdelmeket, amelyeknek köszönhetőn egyáltalán létrejöttek.

Ebben az időszakban a globális emberi jogi diskurzus alapjául szol-
gáló, későbbi jogok ideája valójában a fehér elitek fontos eszköze volt, 
amivel társadalmi, politikai és episztemológiai hatalmukat megőrizték 
az etnicizált „másokkal” szemben. Ez egyértelműen kitűnik a vizsgált 
korszak transzatlanti hatalmi harcaiból, amelyek erősen függtek a faji 
hierarchizálás technikáitól. Ezekre a történelmi fejleményre hivatkoz-
hatnak a bennszülöttek és afrikai származásúak különböző társadalmi 
mozgalmai napjainkban, amikor az emberi jogokat mint az „elnyomók 
eszközét” kritizálják. Szerintük nem szűntek meg a gyarmatosítás, a 
függetlenség megszerzése és a köztársaság kiépítése alatt működő 
dinamikák, amelyek sarkalatos pontja volt az elnyomott bennszülöt-
tek és a feketék „másokként” való meghatározása. Ennek éppen az 
ellenkezője igaz: jelenleg is alapjaiban járulnak hozzá a hegemón 
hatalomhoz, amely a kizsákmányolást, az erőszakot és az ellenőrzést 
különböző jogi engedményekkel kölcsönhatásban alkalmazza – így 
csendesítve le és akadályozva meg a társadalmi küzdelmek folytatását.

Faj, rasszizmus és az emberi jogok kritikája

Az őslakosok és afrikai származásúak mozgalmainak kritikáival 
szemben sok tudós, jogász és laikus osztja azt a véleményt, hogy 
az emberi jogok olyan egyetemes, meta-politikai gondolatok és nor-
mák összessége, amelyek mindannyiunkat védenek. Úgy tekintenek 
az emberi jogokra, mint amelyek túllépnek a részérdekeken és a 
körülményeken, s ezáltal a „jóság”, az egyenlőség és az emberség 
megtestesítőjévé válnak (Herrera 2005; Douzinas 2007; Grosfoguel 
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1995b, 2000; Wright 2001; Wynter 2003). Ez a nézet elrejti az emberi 
jogok kérdésének olyan aspektusait, amelyek hozzájárulnak azoknak 
a problémáknak a fennmaradásához, amelyektől éppen óvni akarnak 
bennünket. Ezt az alapállítást fogom kibontani. Előtte azonban meg 
kell jegyeznem, hogy bár az említett mozgalmak és kritikusok általá-
ban a hatalmon lévők eszközeként tekintenek az emberi jogokra, azt 
mégis elismerik, hogy bizonyos fokig ezen eszközöket a hatalom ellen 
is fel lehet használni (Suárez-Krabbe 2011). E kritikák központi eleme 
az, hogy aszóbanforgó eszközök leginkább akkor működnek, ha az 
érintetteknek vannak már valamiféle jogaik – így például tulajdont 
birtokolnak, vagy feltételezhető róluk, hogy „megfelelő” állampolgárok-
ként viselkednek. Ez azonmód nyilvánvalóvá válik, ha belegondolunk, 
hogy az emberi jogok bizonyos rasszista kormányzati eljárásokon 
(governmentalities) keresztül felfüggeszthetők. Gondoljunk Gázára, 
Guantánamóra, Sierra Leonéra, Kolumbiára vagy Haitire.

Az emberi jogokat azok esetében függesztik fel, akik léte a hatalom 
logikájának megfelelő emberek létével szemben tételeződik. Ha felté-
telezzük, hogy egyesek léte megfelel a hatalom logikájának, rassziz-
musról beszélünk. A rasszizmus egyes emberek létezésének megerő-
sítése másokéval szemben, az utóbbiak figyelmen kívül hagyása (lásd 
Fanon 1967). Fontos megjegyeznünk, hogy alapvető összefüggés van 
aközött, hogy egyes emberek faji tekintetben hogyan gondolkoznak 
másokról, és ahogy a fajban gondolkodás a társadalmi, politikai és jogi 
gyakorlatban megnyilvánul. Mindezzel azt is megmutathatjuk, hogy e 
nézetek annyira természetessé váltak, hogy akik létezése konform a 
hatalom logikájával, azok gyakran tevőlegesen hagyják figyelmen kívül 
őket. Megfoghatóbbak e nézetek azok számára, akik kívül esnek ezen 
a körön – ezért érdemes az érintettek írásait és kritikáit számításba 
venni. A hatalom logikájába nem illeszkedő létezők olyan valóságban 
élnek, amely nem látható azok számára, akik – Fanon terminológiája 
szerint – „a létezés zónájában” élnek.

Persze, lehet azzal érvelni, hogy az emberi jogoknak ezek a korlá-
tai – tehát hogy főleg akkor funkcionálnak, ha valakinek már vannak 
jogai – a legfőbb okai annak, hogy számos társadalmi mozgalom 
elégedetlen velük. Eszerint az emberi jogok egyetemessége azok 
számára releváns, akik még nem rendelkeznek velük, mivel éppen az 
egyetemes alkalmazhatóság de facto hiánya az, ami az emberi jogok 
egyetemességére irányuló törekvéseket fontossá teszik. Ez is mutatja, 
hogy az emberi jogok egyetemességének deklarációjától az emberi jo-
gok egyetemes érvényesítése felé kellene elmozdulni. Az érvényesülés 
kérdése azonban azt a problémát veti fel, hogy az alkalmazás miként 
vonatkozik a kontextusra, ahol a jogokat érvényesíteni szeretnénk. 
Nézetem szerint, az emberi jogok csak akkor funkcionálnak, ha egy 
adott kontextusra alakítjuk át és/vagy konkretizáljuk őket. Tehát ha 
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származnak. Ehhez Boaventura de Sousa Santost követhetjük, amikor 
az emberi jogokat globalizált lokalizmusokként értelmezzük. Ezzel a 
kifejezéssel Santos a következőre utal:

… az a folyamat, aminek nyomán egy sajátos jelenséget sikere-
sen globalizálunk, legyen szó akár a multik világszerte folytatott 
tevékenységéről, az angol nyelv lingua francává válásáról, az 
amerikai gyorséttermi ételek és a popzene globalizálódásáról, 
a szellemi tulajdon világszerte adoptált jogi védelméről, vagy 
az Amerika által erőszakosan promotált szabadalmakról és te-
lekommunikációs eszközeiről. A globalizáció efféle értelmében, 
ami sikeresen globalizálódik, az az erőforrások kisajátításáért 
és felbecsléséért folytatott küzdelemből kerül ki győztesen. Ez 
a győzelem lefordítható az integráció, a verseny és az inklúzió 
feltételeinek diktálására való képességre. A különbség elismeré-
sének esetében, a globalizált lokalizmus implikálja a dicsőséges 
győzelem átalakítását egyetemes különbséggé, illetve az egyéb 
különbségek ezt követő kizárását vagy alárendelő befogadását 
(Santos 2002a, 25–26).

Rasszista konstrukciókként kritizálhatók az emberi jogok, ameny-
nyiben globalizált lokalizmusokként viselkednek. De az emberi jogok 
nem egyszerűen globalizált lokalizmusok, mivel egyszerre működnek 
a Santos által lokalizált globalizmusokként leírt folyamatokkal. Ezek 
azon államközi folyamatok helyi lecsapódásai, amelyek a globalizált 
lokalizmusokat létrehozták (Santos 2002a, 26). Az őslakosok és afrikai 
származásúak mozgalmai éppen az ilyen lokalizált globalizmusokra 
válaszként alakítják ki pozícióikat az emberi jogok kérdésében. Az 
elemzés szempontjából ez azért fontos, mert az ilyen csoportok nem 
azt nézik, hogy az emberi jogoknak miknek kéne lenniük, hanem azt, 
hogy mit jelentenek most – s így olyan diskurzusként tekintenek rájuk, 
mint ami legitimálja a jogok felfüggesztését.

A jogok felfüggesztéséhez fontos megértenünk Fanon különbségté-
telét a „létezés zónája” és a „nemlétezés zónája” között. A normáknak 
megfelelően létező emberek által benépesített „létezés zónájában” az 
emberi jogokat a védelem és a jogszerűség jellemzi. A „nemlétezés 
zónájában” azok élnek, akik ellen ezeket a normákat létrehozták. Itt 
a jogoknak áldozatokra van szükségük, és többnyire a kisajátítás, 
a kizsákmányolás és az erőszak logikáján keresztül artikulálódnak 
(Suárez-Krabbe 2011). E kettősséget a faj és az emberi jogok kap-
csolatának az első modernitás idején kialakított történelmi kapcsola-
tán keresztül kell megérteni. Ez a történelmi korszak a spanyol és a 
portugál gyarmati rendszer kialakulását öleli fel. A spanyol és portugál 
gyarmatosítással jelenik meg az első szisztematikus transzatlanti kap-
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Ez a „régebbi” kapcsolat megmutatja, hogy nem lehet a transzatlanti 
kapcsolatokat csupán a modern Európa és az Egyesült Államok 
kapcsolatán keresztül értelmezni, illetve jelzi azt is, hogy az európai 
modernitás önmaga is a kizsákmányolás, az erőszak és irányítás re-
lációjában jött létre, amit a dél-európai hatalmak gyakoroltak az afrikai 
és amerikai mások fölött. Figyelmünket most e reláció szubjektív és 
egzisztenciális aspektusaira fordítjuk.

A birodalmi attitűd

A spanyol kolonializmussal és Amerika európaiak általi feltalálásával 
komplex módon összefonódott folyamatok indultak be. Ezek mély ha-
tással voltak a modern/gyarmati világ-rendszer kialakulására, a tárgyak 
és identitások megformálására a világ gazdasági, társadalmi, politikai, 
jogi és episztemológiai rendszerezésén keresztül. Modernnak/gyar-
matinak nevezem a világrendszert, mivel a modernitás vizsgálatakor 
a „gyarmati hatalomtól” megkülönböztetett „hatalom gyarmatiságán” 
rendszeresen átsiklunk.

A latin-amerikai hagyományban járatlan olvasók számára muszáj 
tisztázni, hogy a globális folyamatok világ-rendszerként (world-system) 
történő leírása nem egyszerűen a régióban az 1970-es, ‘80-as évek-
ben megjelenő gondolatok újrafelhasználása, hanem azok továbbfej-
lesztése. Egy olyan világ-rendszerről beszélünk, ahol még megvan 
a centrum és a periféria, de a koordinátái változnak. Azonban ezek 
a változások (még) nem kérdőjelezik meg a világ-rendszer gyarmati 
logikáját, csak a kapitalista berendezkedést. Ezért fontos, hogy nem 
egyszerűen világ-rendszerről, hanem a modern/gyarmati világ-rend-
szerről beszéljünk, hogy ezzel is kihangsúlyozzuk: a logika továbbra 
is gyarmati, aminek alapján a globális folyamatok működnek. Máskép-
pen szólva: a globalizált lokalizmusok, amelyek Amerika felfedezése 
idején megjelentek, még ma is jelentős szervező erőt jelentenek a 
világ-rendszerben (lásd Dussel 2000, 2007; Escobar 2003; Grosfoguel 
2009a; Mignolo 2000, 2006; és Quijano 2000a, 2000b). Ez a fajta 
gyarmatiság visszavezethető az 1492-ben, a spanyol és portugál 
gyarmatosítással kezdődő első modernitáshoz. A XVIII. században, 
észak-Európában megjelenő második modernitás az ipari forradalmon 
és a felvilágosodáson keresztül öltött testet. Ahogy már említettük, az 
első modernitással kezdődik meg Európa hegemóniája az atlanti térség 
fölött. Ez lényeges jelenség marad a második modernitásba vezető 
átmenet idején is, midőn (észak-)Európa elérte ma is meglévő helyét 
a geopolitikai centrumban.

De ahhoz, hogy hozzám hasonlóan azt tételezzük, hogy a gyarmati-
ság eredendően megtalálható a hatalom mai formációiban, igazolnunk 
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kodás között. Enrique Dussel (1995) bizonyította ezt a tételt azzal, 
hogy szerinte, a karteziánus ego cogito megelőzte az ego conquiro-t, 
vagyis hogy az első modernitás egyik alapvetése a „hódítok, tehát 
vagyok” mondat. Dussel megközelítésének alapját azok a történelmi 
folyamatok képezik, amelyek Amerika (és a Karib-térség) „felfedezé-
sének” kontextusában jelentek meg. Az ego conquiro szerinte az első 
modern gondolati forma: egyfajta életforma, létmód, amely a mást a 
kizsákmányoláson és az erőszakon keresztül törölné el. Ez az ameri-
kai területekre érkező hódító képében manifesztálódik, aki különböző 
erőszakos eszközöket alkalmaz, s egy rabszolgatartó, férfias, fallikus 
egót képvisel (lásd még: Dussel 2008; Lugones 2007; Silverblatt 1987). 
Az első modern gondolati forma tehát alapvetően egy gender-alapú 
gondolati forma.

Dussel megközelítése sok olyan elképzeléssel foglalkozik, amely 
már megjelent a latin-amerikai filozófiai tradícióban, mindazonáltal, 
a faj és az emberi jogok kérdését főként Nelson Maldonado-Torres 
(2008) modern/gyarmati gondolati formákra vonatkozó vizsgálata 
állítja előtérbe. Őket követve, a modern gondolati formák gyarmati 
eredetét feltárva, mutatunk rá a társadalomtudományok gyakori 
vakságára. Így a „férfi”, és az „ember” képzetének felépítése – amit 
a posztstrukturalista tudomány igyekezett dekonstruálni – szintén 
Amerika felfedezésének történeti környezetében ment végbe. A tizen-
hatodik század folyamán viták zajlottak az elfoglalt területek őslakóinak 
helyzetével kapcsolatban a spanyol gyarmati erők között. E vitában az 
„ember” fogalmának meghatározása is szerepet kapott, abban a kon-
textusban, hogy a spanyol gyarmati erőknek van-e „joguk” kizsákmá-
nyolni az indiánokat és területeiket. Ezek a viták valladolidi viták néven 
ismertek. Két fő álláspont alakult ki. Az elsőt Ginés de Sepúlvedához 
köthetjük. Az érveit szekuláris fogalmakkal felépítő Sepúlveda szerint 
az őslakosok alsóbbrendű „mások”, akiknek engedelmeskedniük kell 
a sokkal fejlettebb embereknek és az ő törvényeiknek (lásd Sepúlveda 
1996 [~1550], 109-113). Ha ehhez háborúzni kell, akkor háborúzni 
kell. E megközelítés a korona és a hódítók érdekeit szolgálta, mivel 
legitimációt biztosított a gyarmatosításhoz és a kizsákmányoláshoz. 
Bartolomé de Las Casas (1552) a másik oldal egyik népszerű példá-
ja. Las Casas elutasította a mások „civilizálása” érdekében folytatott 
háborút. Úgy gondolta, hogy a másokat érveléssel kell meggyőzni, és 
hogy a másságot – legalábbis elvi szinten – tisztelni kell. Las Casas 
szerint az őshonosok embernek számítanak, így alanyai a jognak, 
tehát a különbözőséghez való jognak is (lásd még: Carozza 2003; 
Castro 2007; Dussel 2008; Guardiola-Rivera 2010; Koskenniemi 2010; 
Maestre 2004; Suárez-Krabbe 2011; Wynter 2003). Maldonado-Torres 
(2007, 245) megközelítésében új színt kapnak a valladolidi viták: mint 
rámutatott, az indiánok ember-voltával kapcsolatos kérdések – tehát 
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az ego conquiro „birodalmi attitűdjét”. A birodalmi attitűd megkérdőjelezi 
a meghódítottak emberségét, megelőzve a karteziánus módszeres 
szkepszist, aminek központi eleme a kétkedés. Maldonado-Torres az 
általa „manicheus, mizantróp szkepticizmusnak” nevezett jelenségben 
kiemeli a kétség, a megkérdőjelezés szerepét. Ez a kétség/kétkedés 
fontos az ego conquiro lételméleti és politikai dimenzióinak megérté-
séhez mind a hódító, mind a meghódított szempontjából.

A mizantróp szkepticizmus a legegyértelműbb dolgot kérdőjelezi 
meg. Olyan kijelentések kapnak cinikus, retorikai jelleget, mint a „te 
ember vagy?” – így az lesz belőle: „teljesen ember vagy?” A „vannak 
jogaidból”: „miért gondolod, hogy vannak jogaid?”. A „te egy racionális 
lény vagy?”-ból pedig „tényleg racionális vagy?” (Maldonado-Torres 
2007, 246) 

Ebben az összefüggésben nem a kérdésre adott válaszok fonto-
sak, hanem maguk a kérdések. Ezek a kérdések olyan kétségeket 
ébresztenek a mások ember-mivoltával kapcsolatban, amely őket a 
nem-létezés zónájába kényszeríti, ahol maradniuk, vagy folyamatosan 
bizonyítaniuk kell létezésüket.

Az embergyűlölő szkepticizmus kedvező lehetőséget nyújt az ego 
conquironak, amely megmagyarázza, hogy egyesek biztonsága miért 
mások életének kioltása árán érhető el. A birodalmi attitűd elősegíti egy 
alapvetően népirtó magatartás kialakulását a gyarmatosított és fajilag 
elkülönített emberekkel szemben. Így a gyarmatosított, fajilag alávetett 
emberek nélkülözhetőnek minősülnek (Maldonado-Torres, 2007, 246., 
kiemelés az eredetiben).

A birodalmi attitűd hamar rasszista és gyarmati alapgondolattá 
(commonsense) válik, ami radikalizálja és természetessé teszi a 
„háború nem-etikáit” (Maldonado-Torres 2007, 247). Ez hasonló a 
latin-amerikai őslakos mozgalmak manapság használt „halál projek-
tum” fogalmához, amely az európai modernitásnak arra az aspek-
tusaira hívja fel a figyelmet, amely ezt összeköti a kapitalizmussal, 
a gyarmatisággal, s egyszersmind a természet elpusztításával és 
a népirtó attitűddel, amit a másokkal szemben a mai napig fenntart 
(Suárez-Krabbe 2011; lásd még: Maldonado-Torres 2008a). De a 
manicheus kételkedés már 1537-ben általános volt, amikor a pápa 
emberré nyilvánította az indiánokat. A pápa deklarációja nem igazán 
számított – hiszen már akkor is érvényben volt, amikor a valladolidi 
viták zajlottak (Maldonado-Torres 2007; lásd még Quijano 1992).  
E birodalmi alapgondolatot a karteziánus kételkedés sem kérdőjelezte 
meg, és mint látni fogjuk, ez a későbbiekben is így maradt. Ami nem 
véletlen: azokat a folyamatokhoz kapcsolódik, amelyek az első és a 
második modernitás közötti átmenetet jellemezték, ami során észak-
Európa átvette a transzatlanti hatalmat és a rabszolga-kereskedelmet 
Spanyolországtól és Portugáliától.
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Az „emberi lény” kategóriájának megkonstruálását a rasszizmushoz 
és emberi jogokhoz kapcsoló folyamatok komplexek. A spanyol elitnek 
az amerikai őslakosok ember-mivoltáról folytatott vitája során három 
álláspont jelent meg (König 1998). A hódítók érdeke a gyors meggaz-
dagodás volt az amerikai arany, illetve az egyéb természeti kincsek 
kiaknázásával. Így számukra egyértelmű volt, hogy az indiánokat nem 
kell emberszámba venni. A spanyol udvart szintén a gyors meggaz-
dagodás érdekelte, de nézőpontja kialakításakor, az egyházzal való 
kapcsolata miatt, számba kellett vennie néhány erkölcsi megfontolást 
is az indiánok emberségét illetően. A legtöbb esetben az udvar igye-
kezett megvédeni az indiánokat, valamint elősegíteni megtérítésüket. 
Az udvar számára az őslakosok munkaerőként, adófizetőként részét 
képezték a „felfedezett” terület értékének. Az egyház pedig, például 
a már említett Las Casason keresztül, azt az elképzelést védte, hogy 
az indiánok emberek, s ennek megfelelő bánásmódot érdemelnek. 
Pontosabban amellett érveltek, hogy megvan bennük a lehetőség, 
hogy keresztények, tehát teljes értékű emberek legyenek. Az egyház 
fő célja tehát a térítés volt.

A spanyol elit csoportjainak látható nézeteltérései ellenére megfi-
gyelhetjük, hogy az indiánok mindhárom nézet szerint alsóbbrendűek 
a spanyolokhoz képest. A rasszizmus alapja az emberi lények ilyen 
jellegű hierarchizálása, ami azt implikálja, hogy egyesek vitázhatnak 
mások ember-mivoltáról. E vita a spanyol elitek ember-kritériumai 
alapján folytak: a vallás, a társadalmi és politikai szerveződés, illetve 
gondolkodás kérdéskörei mentén. Minél kevésbé folytatott egy ember a 
spanyolokéhoz hasonló életmódot, annál kevésbé tartották embernek. 
De már maga az a hatalom jelzi a rasszista társadalmi rendeződést, 
hogy valakik megvitathatják, hogy valakit embernek tartanak, vagy 
sem. Tehát bármennyire is hangsúlyozza sok kutató, hogy az egyház 
gyakran „az őslakosok oldalán állt”, mégis: ebben a vitában állni va-
lahol csakis a spanyol elitek kiváltsága volt. Ebben az értelemben az 
ezekkel a problémákkal kapcsolatos közkeletű gondolkodás nemcsak 
a kulturális rasszizmus egyik korai verziója volt; hanem olyan rasszista 
gondolkodásforma, amely jelen van a mai tudományos diskurzusban 
is (lásd Suárez-Krabbe 2011). Ezt szem előtt tartva, hangsúlyoznunk 
kell, hogy amikor a spanyol elitek az „emberek jogairól” (ius gentium) 
vitatkoztak, ezt olyan pozícióból tették, amelyben nekik volt meg az a 
kiváltságuk, hogy a jogokat meghatározzák.

A salamancai iskola természetes jogról, népek jogáról (ius gentium), 
fair playről, szuverenitásról és jogos háborúról folytatott vitáiának 
egyik fontos figurája, Francisco de Vitoria egyben a modern, gyarma-
ti, kapitalista világ-rendszer egyik első gondolkodója volt. Gyakran a 
nemzetközi jog atyjaként tekintenek rá, aki értekezéseiben számot 
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2005). Vitoria életműve figyelemre méltó módon igyekszik az udvar, 
a hódítók és az egyház álláspontját összesűríteni, s így létrehozni a 
háború magyarázatát és erkölcsi megalapozását. Ezzel együtt, ahogy 
Antony Anghie rámutatott (1996, 1999, 2004), Vitoria különbséget tesz 
természetes, emberi és isteni törvény között, hogy ezzel újraformálja az 
„indián-kérdést” – tehát a birodalmi hatalom legitimálását az amerikai 
őslakosok felett. Eközben Vitoria fontos manővert hajt végre a tulajdon 
és tulajdonjog kérdését illetően az emberi törvény és a természetjog 
tekintetében. A pápa által közvetített isteni törvény csak a keresztény 
világra vonatkozik, míg az emberi törvény és a természetjog a kultúrák 
között is érvényesül, tehát egyetemes. Ez tehát a ius gentiumnak, a 
népek jogának alapja (Anghie 1996, 324–326; lásd még Vitoria 1981). 
Vitoria értekezése egyes részeiben kiemeli az őslakosok ember-mivol-
tát, más részeiben viszont igazolja az ellenük folytatott jogos háborút. 
Azért tesz így, mert a spanyolok szerint lehetséges, hogy az indiánok 
ontológiailag egyenlők velük. Ez az ontológiai meghatározás azonban 
a spanyol, keresztény ismeretelméleti kereten belül értelmeződik, s 
így elfedi azt, ami a meghatározás központi eleme: ami a spanyolok-
nak lehetőség, az egyúttal tagadás is. Egy lehetséges azonosság a 
különbség tagadása. Ez az elpalástolás lehetőséget teremt arra, hogy 
az indiánok ellen folytatott háborúnak jog fölötti státuszt biztosítson.  
A nemzetközi jog és a szuverenitás doktrínájának alapjai tartalmazzák 
ezt a fajta kétértelműséget, amit a nemzetközi kapcsolatokkal és a 
nemzetközi joggal kapcsolatos kutatások elmaszatolnak, vagy kifeje-
zetten tagadnak (lásd Anghie 1996, 2004).

A jogok meghatározását a spanyol elitek számára biztosító kiváltság 
tehát olyan birodalmi alapvetésből származott, amely elfogadta, hogy 
az őslakosok emberek, ugyanakkor mégis ember-mivoltuk megkérdő-
jelezésén alapult. A legszembetűnőbb mindeközben az őslakos munka-
erő kiváltására Amerikába hurcolt afrikaiak teljes mellőzése volt. A korai 
rasszizmus és a jogok közötti kapcsolat tehát azokon a kritériumokon 
nyugszik, amelyek segítségével az embereket megkülönböztették az 
alacsonyabb rendű emberektől vagy nem-emberektől. E kritériumok 
benne foglaltattak a birodalmi attitűdben, és jelen vannak ma is.  
E kritériumok általában involválják a ragaszkodást az idő és a történe-
lem sajátos fogalmához; a magántulajdon fogalmához, egyfajta indi-
viduális és/vagy antropocentrikus világképhez; a keresztény vallásos-
sághoz (vagy éppen a szekularizmus eszméjéhez); a nemek és a nemi 
kapcsolatok bizonyos meghatározásához, illetve annak tagadásához, 
hogy egyáltalán lehetnek másfajta életmódok, más világfelfogások; 
továbbá az európai és fehér életmód mint egyetlen érvényes életmód 
propagálásához (Suárez-Krabbe 2011; lásd még Anghie 1996, 1999, 
2004). Az említett viták a XVI. században az amerikai indiánokkal 
kapcsolatban voltak fontosak, de központi szerepük van ma is. Példa-
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a demokratikus működést a nem nyugati országokban, illetve az Arab 
Tavasszal kapcsolatban a nők szerepéről folytatott diskurzust (lásd 
Adlbi Sibai 2011). Általában azoknak a jogai részesülnek oltalomban, 
akik megfelelnek e kritériumoknak – bőrszínre való tekintet nélkül. 
Ahogy azt már korábban jeleztem, mindez azokat a rasszista kormány-
zati intézkedéseket (governmentalities) tükrözi vissza, amelyek az 
emberi jogokat a rasszizmus feletti győzelemnek fogták fel, s amelyek 
folyamatosan e jogok felfüggesztésétől függenek, hogy a koherencia 
látszatát megőrizzék.

A tagadás három rétege

A latin-amerikai etnikai és társadalmi mozgalmak emberi jogokra vo-
natkozó kritikájának megértéséhez fontos megismernünk a társadalmi 
küzdelmek és az azokat elnyomó vagy semlegesítő hegemón hatalom 
kölcsönhatását. Az etnicizált alanyok küzdelmei elősegítették a máso-
dik modernitás jogi keretének kialakulását. Ez az időszak a latin-ame-
rikai országok függetlenedése, illetve köztársaságaik kialakítása miatt 
már önmagában is figyelemre méltó. Különösen érdekes azonban, ha 
a globális hatalom jelenlegi konfigurációjának öszefüggéseiben vizs-
gáljuk meg. A jelen történelmi helyzetben a transzatlanti elitek összetar-
tóbbak, mint valaha, ugyanakkor továbbra is tagadják, vagy elavultnak 
bélyegzik azokat a társadalmi küzdelmeket, amelyek gondolkodásukat 
és politikai gyakorlataikat formálták. Mai szempontból ráadásul azt is 
láthatjuk, hogy az emberi jogi gondolkodás miképpen vonta kétségbe 
a fent említett küzdelek hatását.

Ennek a tagadásnak három rétege van. Az első a másságot tagadó 
birodalmi attitűd, a második a karteziánus ego cogito, amely elfedi az 
ego conquiro által érintett másokat. A harmadik az első kettő kiterjesz-
tése, ami által Spanyolország maga is a határzónába kerül. E folyamat 
már a felvilágosodás idején tetten érhető, s Fekete Legendának ne-
vezhetjük.2 Eszerint Spanyolország a gyarmatosítás anakronisztikus és 
különösen kegyetlen formáját valósította meg. E protestáns támadás 
a katolikus, gyarmati Spanyolország birodalmi gyakorlata ellen az 
észak-európai, illetve észak-amerikai kolonializmus érdekeit védte, s 
azt akarta megmutatni, hogy ez utóbbi humánus és modern gyakorlatot 
folytatott, legalábbis a spanyolokhoz képest (Beverley, 2008, 599.).  
A Fekete Legenda a tagadás harmadik rétegeként fontos szerepet ját-
szott, mert leválasztotta a spanyol és dél-európai gyakorlatot a modern 
gyarmati hatalmakéról – e perspektívából Dél-Európa se modernnek, 
se gyarmatosítónak nem tekinthető. Ehelyett „Prospero és Calibán 
közé kerül” (aminek, Portugáliával kapcsolatban, érdekes elemzését 
nyújtja Santos, 2002b). 
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volt, hogy a mások az emberiség történelmének egy korai fázisában 
léteznek. Ez az időbeli meghatározás egy térbelit is magával hozott: a 
modern észak és a lemaradó Dél között. A Fekete Legenda, hasonló 
logikával, sikeresen betonozta be Európán belül is az észak–Dél fel-
osztást (lásd Santos, 2002b; Mignolo, 2005). Ez az oka annak, hogy 
sok mai kutató azt gondolja, ezek a jogok a XVII. és XVIII. századi 
észak-Európa elsődleges szellemi produktumai voltak (amivel első-
sorban Hobbes-ra és Locke-ra céloznak). A jogok efféle narratíváját 
kronológiailag alkotják meg: az 1689-es angol Bill of Rights, az 1776-
os amerikai Függetlenségi Nyilatkozat, illetve az 1789-es, a francia 
forradalomhoz köthető Emberi és polgári jogok nyilatkozata alkotják 
a sort. E narratíva szerint, mindezen nyilatkozatok kulmináltak 1948-
ban az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában, illetve a „jogok” ezt 
követő generációiban (Balfour & Cadava, 2004, 282.; Jackson, 2005, 
166.; Douzinas, 2000, 2007).

Ez a történelmi narratíva azonban része a tagadás harmadik 
rétegének, amelyet fentebb leírtunk. Az emberi jogok történetének 
átértékeléséhez a második modernitásban át kell hatolnunk ezen 
a három rétegen. Jelen írásban ez nem kivitelezhető, viszont azt 
be tudjuk mutatni, hogy a mai emberi jogi diskurzus egyszerre rejti 
el és fedi fel a gyarmati rasszizmusban rejlő gyökereit. Különösen 
megvilágosító erejűek e tekintetben az etnicizált alanyok társadalmi 
küzdelmei a latin-amerikai államok függetlenedésének időszakában. 
E küzdelmek biztosították, hogy az újonnan függetlenedett államok 
jogi keretrendszereiben helyet kapjon a faji egyenlőség gondolata. 
Ugyanakkor épp ez adja majd az eszközt a társadalmi küzdelmek 
elfedésére is.

Társadalmi küzdelmek, jogok, asszimiláció és irányítás

1776-ban, a spanyol és angol gyarmatosítás idején, a mai Amerikai 
Egyesült Államok területét benépesítő európaiak függetlennek nyil-
vánították magukat a brit gyarmatbirodalomtól, és megerősítették az 
„ember” jogait. A Függetlenségi Nyilatkozat nem ismerte el „ember-
nek” az afrikai származású rabszolgákat, az európaiakat pedig mint 
olyanokat mutatta be, akiket „a háborúban, kortól, nemtől és állapottól 
függetlenül, „kegyetlen indián vadak” veszélyeztetetnek.3 Egyrészről 
nyilvánvaló, hogy a nyilatkozat által leírt „ember” csupán néhány em-
beri lényt jelölt, aki a civilizáció legújabb, legelőrehaladottabb formáját 
képviselte. Másrészről ugyanilyen nyilvánvaló az is, hogy eszerint, az 
„indián vadak” nem „valódi emberek” – legalábbis destruktív viselkedé-
sük, erőszakos természetük miatt jogi értelemben semmiképpen sem 
azok. A feketék a nyilatkozat aláírói számára teljesen láthatatlanok.  
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rejtik, nem egyszerűen a másikat. A latin-amerikai elitek függetlenségi 
törekvései hasonló diskurzuson nyugodtak. A különbség az, hogy míg 
az elitek az Egyesült Államokban az indiánok állítólagos primitívsége 
miatti lekicsinylés mögé rejtették gyarmatosító tevékenységüket, addig 
latin-amerikai társaik őslakos értékeiket emelték ki, azzal, hogy visz-
szatértek a spanyol gyarmati időszak egyházi álláspontjaihoz (lásd las 
Casas korábbi felvetéseit).

A spanyol és portugál gyarmatok függetlenségi törekvései a XIX. 
század elején összességében az európai birodalmi konfliktusokhoz 
kapcsolódtak az „új” területek és az atlanti térség gazdasági és politikai 
irányításáért folytatott küzdelemben. E törekvések kezdete egybeesett 
Napóleon spanyolországi és portugáliai hatalomátvételével 1807–
1808-ban. Midőn a francia csapatok elfoglalták Spanyolország nagy 
részét, s börtönbe vetették VII. Ferdinánd királyt, a Spanyol Királyság 
fontos változásokon ment keresztül. A király hatalma nyíltan nem kér-
dőjeleződött meg, de a spanyol városok és gyarmatok elkezdték helyi 
önkormányzataik megszervezését. A spanyol hatóságok fokozatosan 
elvesztették hatalmukat a kreol elitekkel szemben (akik spanyol vagy 
portugál származású, de már helyben született emberek voltak, így 
az európaiak mögött a második helyet foglalták el a társadalmi/faji 
hierarchiában).

1810-ben Cádizban alkotmánybíróságot állítottak fel, hogy létrehoz-
zák a királyság, illetve egy amerikai gyarmatokkal együtt értelmezett 
nagy spanyol nemzet alkotmányát. A cádizi alkotmánybíróság hama-
rosan elismerte az őslakosok polgárjogát, leginkább azért, mert a „jogi 
szabadság és a névleges egyenlőség” elve ekkorra már meghono-
sodott a spanyol törvényhozásban (Lasso, 2007, 35.). Nem ismerték 
el azonban ugyanezeket a jogokat a szabad, afrikai származású 
polgárok (pardos) tekintetében. Marixa Lasso (2007) szerint, a jogok 
megadása az afrikaiaknak azt jelentette volna, hogy a demográfiai 
többség az amerikaiak oldalára kerül, mivel csak kevesen tudták 
bebizonyítani vérvonaluk tisztaságát. Ez (tehát a spanyol származás) 
abban az időben a társadalmi szerveződés egyik fontos eleme volt. 
Majdnem az összes amerikai befolyást követelhetett a felszabadított 
afrikaiak felett. Ebben a formában a faji egyenlőség kérdése nemcsak 
ezekben a vitákban, hanem az amerikai nemzetek felépítésében is 
központi szerephez jutott. E kérdések megvitatása azonban nem 
jelentette azt, hogy a másik megkülönböztetése bármilyen formában 
is megkérdőjeleződött volna.

E fejleményekhez járul még az is, hogy Latin-Amerika történetének 
néhány revizionista értelmezése szerint, a faji egyenlőség részleges 
elismerése számos országban az egykorú társadalmi küzdelmek 
eredménye volt (Dussel, 2007, 201-206 o.; Lasso 2003, 2006; Romero, 
2003). A függetlenségi háborúk végén, 1824-ben tehát
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vatolta szabad afrikai származású polgárai számára a faji egyenlő-
séget. Ezzel együtt egy olyan nacionalista faji ideológia jelent meg, 
amely a faji diszkriminációt – és a faji identitást – megosztónak és 
hazafiatlannak nyilvánította. (Lasso, 2006; 336–337) 

Gran Colombia-ban (Nagy-Kolumbia: ma Venezuela, Panama, Ecua-
dor, Kolumbia, illetve Costa Rica, Peru, Brazília, Guyana és Nicaragua 
kisebb részei) a függetlenség és a republikanizmus folyamatai számára 
a faji egyenlőség néhány esetben olyan feltétel volt, amelyet őslakos és 
szabad fekete vezetők követeltek a függetlenségi harc során nyújtott 
támogatásukért cserébe (Dussel, 2007, 201-206.; Lasso, 2003, 2006; 
Romero, 2003). Nagy-Kolumbia karibi részein például

az afro-latin amerikaiak nem egyszerűen „ágyútöltelékek” voltak: 
részt vettek azokban a politikai vitákban, amelyek a polgárjogról 
szóltak a forradalmi időszakban, és befolyásolták is őket. Időnként 
az eliteket olyan radikális megoldások felé terelték, amelyeket azok 
eredetileg nem támogattak. (Lasso, 2006, 337–338.)

Ha a szabadságharcokban az őslakosok, illetve a szabad feketék 
által nyújtott segítséget vizsgáljuk, érdemes szem előtt tartanunk, hogy 
a spanyol birodalom csak az előbbieknek nyújtott polgárjogot. Ezzel 
együtt, Latin-Amerika őslakosai méltányolták a spanyol udvar védel-
mét, amely sokkal kedvezőbb végkimenetelt ígért nekik, mint amit a 
függetlenség nyújtott.

Ennek ellenére több különböző őslakoslázadás mutatta ebben az 
időszakban a kontinensen, hogy az őslakosok is elkötelezettek egy 
olyan társadalom felépítésében, amely eltér a gyarmatosítók és 
leszármazottaik által kínálttól (lásd Faverón, 2006 és Hernández, 
2008). Jelzésértékű, hogy az őslakosok és a feketék gyakran alku-
pozícióban voltak az elitekkel szemben. Mint korábban említettük, 
ennek oka az volt, hogy demográfiailag többséget alkottak, így tá-
mogatásukra szükség volt a függetlenségi háborúk lefolytatásához. 
Kisebb és nagyobb lázadásaik pedig ebben az összefüggésben döntő 
hatással bírtak.

A legfontosabb ezek közül az 1780–82-ben Tupac Amaru által a perui 
alkirályságban lezajlott lázadás, illetve az 1791 és 1804 közötti haiti 
forradalom volt. E felkelés és más felkelések híre bejárta a kontinenst, 
és eljutott Európába is, ahol fontos vitatémát jelentett a korszak elitje 
számára (Dussel, 2007 and Lasso, 2006).4 Komoly hatással járó bi-
zonytalanságot keltett a fehér elitekben. Jelentős részük félt attól, hogy 
a faji egyenlőség gondolata a Haitin kialakuló „kaotikus” állapotokhoz 
hasonlóhoz vezethet (lásd Lasso, 2003, Romero, 2003). Mint korábban 
láttuk, a karibi Nagy-Kolumbia esetében ez néhány esetben arra ösz-
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Ugyanakkor a faji egyenlőség ilyen felfogása – tehát a termelés feletti 
ellenőrzés elvesztésének képe – megmutathatja, hogy végül miért 
vezette a másoktól való félelem a kreol eliteket az északiakkal való 
azonosulásra, ahelyett, hogy azokkal tartottak volna, akik lázadásukat 
lehetővé tették (Dussel, 2007).

Kolumbia korai köztársasági időszakában, mint azt más, újonnan 
függetlené vált területeken is megfigyelhetjük, a faji egyenlőség esz-
méje átalakult a mestizo raza (indián–európai) eszményévé, amely egy 
olyan egyetemes fajt azonosított, amelyen keresztül a „kolumbiaiság” 
minősége létrehozható volt. Ez az elképzelés megelőlegezte azt a 
kolumbiai törekvést, hogy „kifehérítsék” a népességet. Amíg a mesztic 
identitás magában foglalta egyesek „kifehérítését” és mások „befeketí-
tését”, addig a faji hierarchiák továbbra is fontos szerepet töltöttek be 
a mestizaje eszméjében. Tehát minél „fehérebb” egy mesztic, annál 
jobb (lásd: Arias, 2008). Ebben az értelemben a társadalmi küzdelmek 
győzelmei részlegesek voltak. Kétségkívül, ezáltal olyan folyamatok 
kezdődtek el, amelyek fontos szerepet játszanak a mai társadalmi és 
etnikai küzdelmekben is (lásd Dussel 2007, Guardiola-Rivera 2010).  
A XIX. és a XX. században azonban a fehér elitek diktálták a faji 
egyenlőség és a polgárjogok feltételeit.

Ugyanakkor Latin-Amerika eszméje a kreol és mesztic elitben alakult 
ki, akik ekkorra azonosultak az európai történelemmel (Mignolo, 2005). 
„Természetes” renddé vált számukra a gyarmatosítás és hódítás kez-
deti pillanataiban örökölt hit, ami szerint a történelem csak az európai 
minta alapján bontakozhat ki az európai modernitás, civilizáció és 
fejlődés felé. A kreol és mesztic elitek számára az európai birodalmi, 
illetve német, francia és brit szellemi központok kiterjesztéseként létező 
Latin-Amerika a „latin” faj területe volt, nem az amerikai indiánoké (vagy 
az afrikai származásúaké).

A függetlenség kivívásának és a köztársaságok kiépítésének 
időszaka után, Latin-Amerika az új elitek érdekeinek kiszolgálása ér-
dekében adaptált gyarmati hierarchiák és társadalmi szerveződések 
mentén alakult ki – amit nevezhetünk „belső gyarmatosításnak” is. 
Ahogy Mignolo (2005) megjegyezte, a kreol identitás kettős úton jött 
létre: egyrészről, Európával kapcsolatban mint geopolitikai öntudatra 
ébredés, másrészről, a gyarmatok egyéb népeivel kapcsolatban mint 
faji öntudatra ébredés. A kreolok problémái és kérdésfelvetései tehát 
jelentősen eltértek az őslakosok és az afrikai származásúak problémá-
itól. Míg a kreol/mesztic tapasztalat Latin-Amerikában – csakúgy, mint 
az USA-beli amerikaiaknál – a gyarmati és irodalmi projektumokban 
való részvételt jelentette (miközben egyúttal birodalmi és gyarmati 
alattvalók voltak), addig az afrikai származásúak gyarmati történetét 
az afrikai diaszpóra, a rabszolgaság, az ellenállás, a cimarronismo, a 
quilombolismo és a lázadás jelentette, illetve az őslakosok történetei, 
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formált (Suárez-Krabbe, 2008).
Még általánosabban szemlélve, a latin-amerikai függetlenségi har-

cok kora Spanyolország mint komoly gyarmati erő letűnésével, illetve 
észak-Európa és az USA felemelkedésével együtt jelent meg. Míg 
a függetlenségi harcok explicit módon használták a faji egyenlőség 
eszméjét, az USA elitje nagyrészt ignorálta a faji problémát. Miként 
a francia forradalom, illetve az Emberi és polgári jogok nyilatkozata 
mutatja, a faji egyenlőség kérdése ekkoriban nem merült fel e viszony-
latokban. A fejlődés eszméjével, vagy az emberek jogairól folytatott 
XVI. századi vitával szemben a polgárjog, illetve az egyenlő(tlen)ség 
gyarmati dimenziói nagyrészt hiányoznak a különféle jogok eszméjéből 
(Mignolo 2000, 29). Ezek az eszmék egyre részletesebben kerültek 
kibontásra, de kizárólag a „korlátozott és szuverén” „proto-nemzeti” 
és „nemzeti” episztemikus kereteken belül (lásd még Anderson 1991; 
Santago-Valles 2003), illetve a „polgár” rendszeren belüli meghatározá-
sán keresztül. Hogy valaki polgár lehessen, különböző kritériumoknak 
kellett megfelelnie (vallás, származás, bőrszín, nem, tudás és tulajdon 
tekintetében), amiket az európai fehér elitek határoztak meg. E domi-
náns képzetek alapján a gyarmatosítottaknak továbbra is a „felnőttség” 
(maturity) felé kellett fejlődniük, hogy esélyük legyen elkezdeni azokat 
a folyamatokat, amelyek civilizált társadalomhoz vezetnek – beleértve 
e folyamatokba az „emberi jogok” meghatározását is.

Következtetések

A francia Emberi és polgári jogok nyilatkozata, az amerikai Függet-
lenségi Nyilatkozat, illetve a különböző latin-amerikai önrendelkezési 
mozgalmak eszméit együtt kell vizsgálni. Ezek mind egyetlen téma 
folytatásai, amely először a gyarmatosított amerikai területek irányítá-
sával kapcsolatos viták során merült fel (lásd Césaire 2006). Ráadásul, 
e viták valamennyien a nemzetállamra, illetve a „polgár” kategóriájára 
koncentráló birodalmi attitűd elfedését is jelentették. A polgárjog olyan 
feltétel volt, illetve olyan feltétel ma is, amely nincs garantálva egy 
nemzet minden lakosa számára.

Ez a birodalmi attitűd egyfajta olyan alapigazság (commonsense), 
aminek centrális szerepe van a rasszista gondolkodásban, illetve 
különösen releváns az emberi jogok kérdésében. A birodalmi attitűd 
továbbra is megtalálható az embervoltában, racionalitásában, hasznos-
ságában meg nem kérdőjelezett globális elitek működésében, midőn 
ezek meghatározzák a mellőzhetőt (ignorant), a helyben maradót 
(residual), az alsóbbrendűt, a helyit és a nem-produktívat (Santos 
2005, 160–162). E kettősségen keresztül, ahogy Maldoado-Torres 
mondja, egyesek biztonsága és a jogai mások kárán keresztül elérhe-
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megértéséhez is, amelyet az alávetettek küzdelmei játszanak az 
emberi jogok történetében. érdekes módon e küzdelmeknek jelentős 
hatásuk volt az „emberi jogoknak” elnevezett eszmék kifejlődésében, 
viszont kevesen foglalkoztak velük a későbbi emberi jogi diskurzusban.

Paolo Carrozza jogkutató ezt ismerte fel, mikor a francia és észak-
amerikai forradalmak latin-amerikai „visszhangját” vizsgálta (2003). 
Szerinte nem egyszerűen mimikri, ahogyan az előbbiek eszméi meg-
jelennek az utóbbiban. Ezek az eszmék azért rezonáltak Latin-Ame-
rikában, mert sok szempontból a spanyol gyarmatosító törekvésekig 
visszavezethető közös örökségen alapulnak. S bár a faji egyenlőség 
gondolatát számos fekete és őslakos mozgalom hangoztatta, tény, 
hogy a függetlenségi mozgalmak eszméikben mégis az elit véleményét 
tükrözték.5 Pontosabban fogalmazva, a tanult kreol elitét, akik maguk 
is egy globális elit részesei voltak. Ahogy Mary Ann Glendon írja:

Bár a hagyományos történelemtudomány a latin-amerikai alkot-
mányosságot az amerikai és az európai modellekből eredezteti, 
fontos lenne azt az erkölcsi és politikai tradíciók egyfajta sajátos 
fúziójának kifejeződése gyanánt felfogni. A ragaszkodás az emberi 
jogok és kötelességek közötti korrelációhoz például a latin-ame-
rikai politikai filozófia és alkotmányjog jellegzetes vonása a XIX. 
század kezdete óta. Ezen örökség egyetemességre törekvő, inter-
nacionalista dimenzióját erősítette az Amerika-közi Konferencia, 
amelyet 1890-ben alapítottak (Glendon, 2003, 33).

A „latin-amerikai hagyomány” Glendon által sugallt „eredetiségével” 
szemben én továbbra is fenntartom, hogy a térségben az emberi 
jogok öröksége inkább a fehér elitek jogokkal, szuverenitással és pol-
gárjoggal kapcsolatos, egyféle logikát követő (mono-logic) eszméinek 
lefordítása. Ezek az elitek magukban foglalták azokat a latin-amerikai 
elemeket is, amelyek ebben az időszakban kezdték hangsúlyozni 
a civilizáció és a modernitás észak-európai eredetét. Ezzel együtt 
elfelejtették a spanyol, latin-amerikai és afrikai hozzájárulást a „világ”-
történelemhez, benne az eszmetörténethez is (lásd Dussel 2008). Az 
a tény, hogy a latin-amerikai elitek hozzájárultak ehhez a történelemi 
felejtéshez, csupán a térség belső gyarmatosítással folytatott harcának 
jele (lásd González 1992).

Újabb kutatások bemutatták, hogy egyes latin-amerikai alkotmá-
nyok hogyan inspirálták az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 
elkészítését a XX. században, ami arra utal, hogy az emberi jogok is 
felfoghatók „kreolizált” jelenség gyanánt. Az emberi jogi diskurzusnak 
ez a vetülete eddig elhanyagolt terület volt. A jelenleg is működő bi-
rodalmi attitűd mellett ez azt is mutatja, hogy azok a globális elitek, 
amelyek a történelmet írják, még mindig nem vették figyelembe az első 
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elől, s így meggyőződésükké vált, hogy az alávetettek nem játszanak 
fontos szerepet a történelem formálásában. Viszont ha az emberi jogok 
a kreolizáció termékeiként is kezelhetők, fontos megjegyeznünk, hogy 
ez a folyamat az alávetettek kárára történt. Olyan elitek kreolizációjáról 
van szó, amelyek eszméiket azokból a társadalmi küzdelmekből nyer-
ték, amiket el akarnak rejteni. Legtöbbször azonban úgy tűnik, hogy a 
faji egyenlőség – csakúgy, mint a rabszolga-felszabadítás – eszméje a 
fehér ember nagy „engedménye” volt, nem pedig az alávetettek harcai 
nyomán született meg. Fontos erre emlékeztetni, hiszen a faji egyenlő-
ségnek az elitek által történet átvétele gyakrabban segített megelőzni, 
mint elősegíteni a radikális társadalmi változást.

Az emberi jogok története ezen aspektusainak vizsgálata végső 
soron segíthet megérteni az egyes mozgalmak mai, emberi jogokkal 
kapcsolatos kritikáit. Latin-Amerikában e mozgalmak kifejezetten 
amellett érvelnek, hogy az emberi jogi diskurzus elméleti, jogi és 
gyakorlati problémáit a gyarmatiság kondicionálta, ami még mindig 
meghatározza, hogy mi engedhető meg az elmélet, a jog és a gyakorlat 
szempontjából. Amíg az emberi jogok olyan eszméket és gyakorlatokat 
jelentenek, amelyeken keresztül az identitás építésének folyamatai, 
illetve különböző hatalmi viszonylatok működnek, addig igencsak 
lényegesek a más lehetséges világokról folytatott viták – olyan vilá-
gokról, amelyeket a latin-amerikai társadalmi és etnikai mozgalmak 
igyekeznek építeni. E kritikák „komolytalanoknak” nyilvánítása, illet-
ve az emberi jogokról folytatott vita feltételeinek megváltoztatása, 
egzisztenciális és ontológiai bizonytalanságot tükröz. Az emberi jogi 
gondolkodás domináns eszméi sokakat egzisztenciálisan az „emberi 
jólét” és „méltányosság” modernista és modernizáló utópiáihoz kötnek 
(Espinosa 2007). Ezek az utópiák nagyon hasonlók ahhoz, amiken 
keresztül a hódítást és a gyarmatosítást „jogosnak” minősítették, és 
véghezvitték (Suárez-Krabbe 2011). Ebben az értelemben az emberi 
jogok fogalma önmagában a globális fehér elitek utópiája. Olyan utópia, 
amely az emberséget a mások tagadásán keresztül határozza meg, 
tehát eredendően rasszista. Ez a magva ama kritikának, amit számos 
társadalmi és etnikai mozgalom megfogalmazott, s ami egyértelművé 
teszi, hogy alapjaiban kell újrafogalmaznunk az emberi jogok praxisáról 
alkotott tudásunkat.
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Jegyzetek

1 A faji diszkrimináció valamennyi formájának eltörléséről szóló konvenció 
1969-ben lépett életbe.

2 Julian Juderiás utalt így a spanyolellenes propagandára az 1914-ben meg-
jelent A Fekete Legenda és a történelmi valóság (La Leyenda Negra y la 
Verdad Histórica) c. könyvében.

3 A Nyilatkozat elérhető: www.ushistory.org/declaration/document. A brit terü-
leteken élő őslakosokkal szembeni komplex attitűdökhöz lásd: Borch 2004.

4 Buck-Morss szerint (2000), Hegel a haiti forradalommal kapcsolatban fo-
galmazta meg a hatalom és a rabszolgaság közötti viszonnyal kapcsolatos 
elképzelését.

5 Az amerikai forradalmak előtti években a spanyol udvar „megpróbálta meg-
szüntetni a közjoggal, természetjoggal, ius gentiummal foglalkozó összes 
szemináriumot, illetve betiltani a népszuverenitás doktrínáinak oktatását.” 
(Carozza 2003, 299.)
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