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Tud itt valaki megoldást?
(2. rész)

A „korszerû” gyarmatosítás

Itt nem írhatom le részletesen a gyarmatosítás törté-
netét, a népek kirablását és kiirtását, az eredeti tõkeföl-
halmozás és a belõle eredõ iparosodás folyamatát. A
második világháború után a gyarmatosítás régi alakja
megszûnt, és kialakult annak új módszere. A régi gyar-
matot „fejletlennek” nyilvánítva az „elsõ világ” egyete-
mein kinevelték annak új értelmiségét, megjelentek a
gazdasági tanácsadók, fölszámolták a korábban mûkö-
dõ helyi termelési módot, visszafizethetetlen kölcsönö-
ket folyósítottak, s ezzel elérték, hogy a „harmadik vi-
lág” elsõsorban az ipari országok számára fontos termé-
keket állítson elõ (faanyag, kávé, kakaó, földimogyoró,
virág stb.). Idegen szokásokat, értékrendet és eszméket
honosítottak meg, eltörölték a gazdasági és kulturális
hagyományokat, egyes nyelveket is.

Létrejött egy újabb tõkefelhalmozás és ezzel párhuza-
mosan a világ óriásvállalatok közötti felosztása. Egysé-
gessé válik a világ gazdasága – ezt nevezik büszkén
globalizációnak. Össze-vissza szállítgatnak mindenfé-
lét, élelmet, faanyagot, hulladékot. A holland burgo-
nyát elviszik Olaszországba, ahol megtisztítják, aztán
visszaviszik Hollandiába, ahol zacskós sült krumpli ké-
szül belõle. Egyik országban elkészül a „kindertojás”, a
másikban belerakják a kis mûanyag himmi-hummit, a
harmadikban becsomagolják. Mongóliában, ahol 25
millió tejelõ tehén van, az üzletekben fõleg német vajat
lehet kapni. Kenyában a holland vaj felébe kerül, mint a
helyi, Angliában az új-zélandi vaj sokkal olcsóbb, mint
a hazai. Ebben a lehetetlen helyzetben az egyének
gyakran rákényszerülnek, hogy olyan termékeket vásá-
roljanak, amelyeket sok ezer mérföldrõl szállítanak –
gyakran szükségtelenül. Érdemes megnézni a magyar
üzleteket: chilei zöld alma, holland vaj, külföldi napra-
forgómag-olaj, német müzlik és kekszek, francia és dán
sajtok tömege, osztrák babapiskóta, olasz szalámi, és
még sok ezerféle itthon is termelt vagy gyártott árucikk
kínálja magát a polcokon.

Ennek az új világgyarmatosításnak alapelve a pénz,
áru és munkaerõ szabad mozgása, de ebbõl csak az elsõ
kettõ valósul meg. A vállalatok nemzetek felettiek, ked-
vükre változtatják központjaikat, oda települnek, ahol
számukra a legkedvezõbbek az adózási feltételek.

Mit jelent a „globalizáció” a gyakorlatban? A „szabad
kereskedelem” nem teszi lehetõvé, hogy egy ország vé-
dõvámokkal segítse saját honi termelését. Arra törek-
szenek, hogy minden ország csak néhány árucikket ál-
lítson elõ, és minden egyebet máshonnan hozzon be.
Ma a világon megtermelt kávé 84 százalékát, a hal 38
százalékát, az alumínium 47 százalékát, a vasérc 40
százalékát, a nyersolaj 46 százalékát az egyes országok
kivitelre termelik.

A szállítások környezeti hatásai elviselhetetlenek. Az
Európai Unió egy munkacsoportja kiszámította, hogy

az európai egységes piac következtében a határokon át-
menõ egyre nagyobb térfogatú szállítások 30-50 száza-
lékkal növelik a légszennyezést és a zajt. A keres-
kedelem növekedése miatt világszerte új autópályák,
repülõterek, kikötõk, raktárak épülnek.

Korábban léteztek szabályok a munkavédelem, a
munkanélküliek, a szegények, az öregek, a betegek, a
helyi közösségek, a helyi gazdaságok érdekében. A vál-
lalatok nem kedvelik ezeket, mert csökkentik verseny-
képességüket, tehát igyekeznek mindezt a lehetõ leg-
gyorsabban fölszámolni. Ez sok helyen folyamatban
van, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is.
(Mûködött például egy „Szabályozást enyhítõ munka-
csoport”, amelynek az volt a célja, hogy felszámolja a
munkások biztonságát célzó intézkedéseket, csökkent-
se a fogyasztási cikkek biztonsági ellenõrzését, gyen-
gítse a környezetvédelmet.)

Bolygónk urai már nem a kormányok, hanem a nem-
zetek feletti vállalatok, például a hadi-, az olaj-, a vegy-
ipar, azok részvényesei, a „világállam” új vezetõi.

A „fõáramlat” sajtójából, a vállalatok által támogatott
lapokból és mûsorokból megtudjuk, hogy a „globali-
záció” csodálatos dolog, amely elhozza számunkra a vi-
lágállamot és a világbékét. Megvalósul a világnyelv, az
egységes kultúra, egyformán fogunk gondolkodni a vilá-
gon mindenütt. Nagyszerû eszközük a tévé, amely köve-
tendõ példaként már az eszkimóknak vagy az ausztráliai
bennszülötteknek is bemutatja a csodálatos nyugati vilá-
got, de azt is, hogy az új állam fegyveres ereje miként
bünteti meg azonnal és könyörtelenül a lázadókat.

Noam Chomsky gyakran ír és szól arról, hogy a gaz-
dasági hatalom teljes mértékben uralja a tájékoztató
eszközöket, a legtöbb ember csak egyetlen véleményt
ismerhet meg az újságokból, a tévébõl. Õ maga, korunk
legnevesebb és legtöbbet idézett nyelvésze fõleg csak
kis, közösségi rádiókban, egyetemi lapokban szólalhat
meg…

A világgyarmatosítás szellemi folyamat is. Terjesztik
a nyugati civilizáció szennyét, feledésbe merülnek a he-
lyi vallási, erkölcsi tanítások, kihalnak a helyi nyelvek,
a korábban még megmaradt kulturális kincseket elra-
bolják, meghonosítják a fogyasztói életmódot.

Fentebb említettem az iskolák, a környezeti nevelés
jelentõségét. Ellenfeleink is fölismerték ezt. Nemcsak
az üzleti világ iskolákba való benyomulásáról van szó,
hanem annál jóval mélyebb jelenségekrõl is. Egy kana-
dai lapban olvasom David Stratman sorait: „A legutób-
bi törvényjavaslat Ontarióban nemcsak lefaragja a költ-
ségvetési támogatást, rákényszerítve az iskolákat arra,
hogy elfogadják a vállalati ’partnerek’ segítségét, ha-
nem olyan reformokat is terveznek, amelyek aláássák a
közjó eszméjét: a közösségi kapcsolatokat elszigetelt
egyének versengésével helyettesítik. A rangsor elõtérbe
kerülése az osztályban támadást intéz a diákok közötti
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barátság ellen, és az oktatást gyõztesek és vesztesek kö-
zötti játszmává fokozza le. Az új tantervek segítenek
úgy alakítani a gyerekeket, hogy megfeleljenek a válla-
latok igényeinek. A közoktatás elleni támadás célja,
hogy megtörje a fiatalok önbizalmát, és így késõbb az
egyre egyenlõtlenebb társadalomban a gazdasági rend-
szer helyett önmagukat okolják a nem megfelelõ mun-
káért. A ’reform’ átalakítja a fiatalok elvárásait, és így
elfogadják helyüket az új világrendben. A közoktatás
elleni támadás egy széles körû stratégia része, amellyel
erõsítik az üzleti világ uralmát a társadalom felett.
Mindez az átlag kanadai ellen irányuló támadás, mely-
nek célja, hogy az embereket megfélemlítsék és ellen-
õrizhetõbbé tegyék. Célunk a demokráciáért való okta-
tás létrehozása. Így bátoríthatjuk a nagy elvárásokat, az
együttmûködést, az egyenlõséget, de nem a versengést
és az egyenlõtlenséget. Sem a kapitalizmus, sem a kom-
munizmus nem demokratikus. Miután az utóbbi össze-
omlott, feladatunk egy valóban demokratikus alapokon
álló társadalom létrehozása, ahol nem az embereket
igazítják a gazdaság igényeihez, hanem fordítva.” Az
idézet igen jó helyzetképet ad.

Példákért természetesen nem kell Kanadába men-
nünk. Jól ismert a magyar Xénia Láz Egyesület, amely
egy tévésorozattal együtt igyekezett szolgálni a globali-
zációs gondolkodás, a mindenekfeletti piaci szemlélet,
sõt a pártpolitika behatolását az iskolákba.

Kereskedelmi szerzõdések, egyezmények

A kialakított rendszert az Általános Vámtarifa és Ke-
reskedelmi Egyezmény (GATT) aláírásával intézmé-
nyesítették. Ezt a szerzõdést újabbak követték. Az
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség (NAF-
TA) az Egyesült Államok elõnyös helyzetét biztosítja.
Egyes ipari üzemei a szerzõdés alapján áttelepülnek

Mexikóba, ahol szabadon szennyezhetnek, nagy a ha-
szon, mert olcsó a munkaerõ, és a gyárosoknak nem
kell holmi szakszervezetekkel vitatkozniuk.

A nagyvállalatok a kormányokkal is eredményesen
szembeszállnak, ha azok törvényei korlátozzák tevé-
kenységüket. Csak két esetet említek. Az egyik abból
eredt, hogy a delfinek is szeretik a tonhalat, ezért egyes
országok halászai irtják õket. A Kereskedelmi Világ-
szervezet (WTO) már a GATT-tal ellentétesnek, tör-
vénytelennek nyilvánította az Egyesült Államok tenge-
ri emlõsöket védõ törvényét, amelyik korlátozza a meg-
ölhetõ delfinek számát azokban az országokban,
amelyek tonhalat szállítanak nekik.

Egy másik történet az Ethyl nevû gyár készítményérõl,
a metil-ciklopenta-dienil-mangán-tricarbonil (MMT)
nevû, az ólom helyett használt kopogásgátlóról szól. A
vegyületbõl fölszabaduló mangán bejut a szervezetbe,
károsítja az idegrendszert, Parkinson-kórra emlékezte-
tõ mozgászavarokat, súlyos kórképet okoz. Kanadában
forgalomban volt, majd a parlament 1997 áprilisában
betiltotta. Azonban 1994 óta a NAFTA-szerzõdés értel-
mében a vállalatok beperelhetik a kormányokat, ha
azok gátolják a kereskedelmet. Az Ethyl elmaradt hasz-
na miatt be is perelte a kanadai kormányt, és mert „a
parlamenti vita során ártottak a jó hírüknek”. Az Ethyl a
NAFTA-hoz fordult. A kanadai kormány nem bízva a
per megnyerésében, beleegyezett az MMT árusításába,
13 millió dollár kártérítést fizet a vállalatnak, és ezzel
félrevezeti a polgárait, közölve, hogy „az MMT nem je-
lent kockázatot az egészségre”.

Végül az egyelõre meghiúsult Sokoldalú Beruházási
Egyezményt (Multilateral Agreement on Investment,
MAI) kell bemutatnunk. A tõkés társaságok „örökre”
biztosítani akarva a hatalmukat, újabb lépésre készül-
tek. A befolyásuk alatt álló OECD-országok (Magyar-
ország is egyike e 29-nek) a legnagyobb titokban elké-
szítették új, életveszélyes tervüket, a MAI-t. Errõl soká-
ig a parlamentek sem tudtak, úgy kezelték, mint a
nukleáris titkot, a fõáramlati sajtó csak igen ritkán vett
róla tudomást.

Melyek lettek volna a MAI céljai? Biztosítani a kül-
földi cégek legalább egyenlõ elbírálását a hitelek és
adózási kedvezmények tekintetében, és ezzel megte-
remteni a külföldi beruházók biztonságát; lehetõvé ten-
ni a tõke szabad mozgását, természetesen az adott or-
szágból való kivitelét is, hogy a beruházók bármit és
bárhol korlátok nélkül vásárolhassanak, eladhassanak;
meggátolni a befektetõk jogainak bármiféle korlátozá-
sát; megakadályozni az emberi egészség vagy a környe-
zet érdekében történõ bármiféle kivételezést.

A kormányok megkötötték volna a saját és utódaik
kezét, teljes gazdasági kiszolgáltatottságukat a nemzet-
közi jog biztosította volna. A terv szerint a kormányo-
kat a vállalatok is bíróság elé idézhetik. Az aláíró or-
szág 5 évig nem léphet ki, és felmondás esetén a vállalt
kötelezettségek 15 (!) éven át érvényben maradtak vol-
na.

A tervezett egyezmény szövegét egy kanadai szerve-
zet kiszivárogtatta, 1998 elején rátette a világhálóra, és
a kemény mozgalmi összefogás hatására létrejött világ-
méretû tiltakozás miatt az OECD 1998 õszén, három
évi tárgyalás után kénytelen volt feladni képtelen rém-
álmát.

28 � 2009. április György Lajos emlékezete



A MAI ellen korábban soha nem létezett összefogás
valósult meg. Zöld csoportok, szakszervezetek, ember-
jogi aktivisták, több kommunista párt, az Egyházak Vi-
lágtanácsa (EVT) különös, hatékony együttmûködést
valósított meg. Az EVT levélben figyelmeztette 332
tagegyházát az egyházak felelõsségére. Aggodalmukat
fejezték ki a szerzõdésnek a környezetre, a munkafelté-
telekre és az emberi jogokra gyakorolt hatásai miatt.
(Voltak olyan egyházi csoportok Magyarországon is,
amelyek napirendre tûzték a MAI és a globalizáció kér-
dését.)

A tanulság kettõs. Egyrészt hihetetlenül fontos a szé-
leskörû összefogás, másrészt van remény az „egyházak
zöldülésére” is.

Feiler József számol be arról, hogy az öröm még korai
volt, mert 1999 januárjában az Európai Unió és Japán
közölte, hogy mindent megtesznek egy, a MAI-hoz ha-
sonló befektetési rendszer megindításáért a Kereske-
delmi Világszervezet (WTO) égisze alatt. 2003-ra átfo-
gó befektetés-szabályozást akarnak létrehozni. A WTO
eddigi gyakorlata nem sok derûlátásra ad okot.

A dolgok azonban egyelõre másként alakultak. 1999
decemberében Seattle városában összeült a WTO-vi-
lágtanácskozás, amelyre a WTO ellenzõi – környezet-
védõk, harmadik világbeli mozgalmak, szakszerveze-
tek – igen jól felkészültek. A vállalati világ is látta a ve-
szélyt. A Financial Times-ban és másutt már jóval a
tanácskozás elõtt a zöld mozgalommal, a világhálón
alapuló szervezettségükkel és felkészültségükkel rio-
gatták a résztvevõ küldöttségeket. A városban mintegy
1200 szervezet 50 000 tüntetõje ellen a rendõrség bari-
kádokkal, könnygázzal, borspermettel, gumilövedé-
kekkel védekezett, kijárási tilalmat rendeltek el, és be
kellett vetni a nemzeti gárdát – odahaza elõször a viet-
nami háború óta. 3-400 embert tartóztattak le, akik na-
pokig várták bírósági ítéletüket.

Ez természetesen nem segítette elõ a tanácskozás si-
kerét – de az alapvetõen azért volt eredménytelen, mert
az Egyesült Államok, az Európai Unió, a harmadik vi-
lág és az egyes országok gazdasági érdekei összebékít-
hetetlennek bizonyultak. Tudnunk kell azonban, hogy a
nemzetek feletti vállalatok nem adták még fel világ-
gyarmatosítási terveiket. Reméljük, hogy Seattle vala-
miféle elágazási pontot jelent.

Lehet-e valamit tenni? Garrett Hardin neves amerikai
ökológus írja: „Nem nyerhetsz, nem érhetsz el döntet-
lent, a játékból nem lehet kiszállni.” Valóban így lenne?
Ezt a játszmát nem mi kezdeményeztük. Új játszmát
kell kezdenünk, ahol mi osztjuk a lapokat.

Szerencsére nemcsak a gazdasági rendszer, hanem a
zöld mozgalom is világméretûvé válik, s kemény küz-
delmet folytat. Nemcsak a MAI elleni küzdelemrõl szá-
molhatunk be. Naponta olvashatunk határozott és sike-
res fellépésekrõl. Szembeszállnak a világ minden táján
az erdõket letaroló vállalatokkal, aminek elõállítás, fog-
ház, sõt Kaliforniában nemrég emberhalál lett a követ-
kezménye. Olvastunk arról is – természetesen nem
„központi napilapjainkban”, hogy Angliában négy nõ
betört a wartoni repülõgépgyárba, és néhány kalapács
segítségével tönkretett egy Hawk hadirepülõt – egyet
abból a huszonnégybõl, amelyeket Nagy-Britannia In-
donéziának akart eladni, s amelyeket Kelet-Timor ellen

használtak volna fel. A kár kétmillió angol font. A li-
verpooli bíróságon felelõsségre vonták õket. A per a
felmentésükkel végzõdött, azzal az indoklással, hogy
tettük nagyobb szerencsétlenséget és bûncselekményt
elõzött meg, szabadon távozhattak!

A nemzetek felettiek világhatalma ellen erõsítenünk
kell a mozgalmat, az összefogást, szövetségeseket kell
keresnünk, és kapcsolatokat kell kialakítanunk. Tudjuk,
hogy a történelem folyamán minden nagy birodalom
összeomlott, össze fog omlani minden idõk legnagyobb
birodalma, a nemzetek felettieké is. Az épület falán már
mutatkoznak a repedések, a gazdasági válság már több
országot nyomorba, kétségbeesésbe, lázadásba, polgár-
háborúba taszított.

Amikor a birodalmak összeomlottak, a falvak fenn-
maradtak. Ez a világbirodalom is össze fog omlani.
Mindent meg kell tennünk ennek érdekében, kicsiny és
nagyobb dolgokat. Nélkülünk, dolgozók és fogyasztók
nélkül a megteremtett látszólagos gazdagság semmit
nem ér.

De vajon miért cselekszünk, miért szórjuk a homokot
a gépezetbe? Tudunk-e jobbat helyette? Van-e más út?

A megoldás: egy harmadik út

A harmadik út mindig azok útja volt, akik újat keres-
tek. Sakyamuni útja, aki elhagyta apja kastélyát, és
Buddha lett. Jézus útja, aki azt mondotta, hogy ne gyûjt-
setek kincseket, és nem akarta a hatalmat. Assisi Szent
Ferencé, akinek nem kellett apja vagyona, biztonsága.
Az anabaptistáké és a kvékereké, akik sosem fogtak
fegyvert senkire. A kis vallási közösségeké, a Bárkáé, a
Bokoré. A nem vallásos, de mégis hívõ, az igazságot,
üdvösséget vagy megvilágosodást, Istent keresõ egyé-
nek és közösségek útja. Azoké, akik elhagyják a Várost,
akik nem akarják Mammont, a pénzhatalmat szolgálni.
Akik nem birtokolni, hanem létezni akarnak. Ne aggód-
jatok! Ez a harmadik út itt van a Földön!

Sokan azt hiszik, hogy az valamiféle magyar, nemzeti
út, holott bárkié és mindenkié a világon, egy biztosan
járható út. Igaz, hogy sokat hivatkozunk Németh Lász-
lóra, aki 1943 augusztusában a balatonszárszói Soli
Deo Gloria összejövetelen így szólt: „Tegyük fel, hogy
van Új-Guineában egy párt, amely azt vallja, hogy
Új-Guineának az angolokénak kell lennie. A másik sze-
rint Új-Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. S
most feláll valaki, és azt kérdezi: Nem lehetne Új-Gui-
nea a pápuáké? Ez a harmadik oldal”.

1994-ben már mindenki számára nyilvánvalóvá vált,
hogy a magyar politikai pártoknak nincs jövõképük.
Csak az Európai Közösség, a piactársadalom útját lát-
ták maguk elõtt. Harmadik útról már senki sem beszélt,
pedig annak a lehetõségérõl néhány évvel korábban
többen meg voltak gyõzõdve.

Már a nyolcvanas évek legvégén írta Czakó Gábor: „A
nyers kapitalizmus elszabadítása elõtt szemügyre kéne
venni, adódhatnak-e elõnyök elmaradottságunkból.”
Vagy: „Ha a magyar társadalomnak sikerülne illõ helyé-
re visszaállítani a tudást és az erkölcsöt, gazdaságunk ha-
marosan elérne akár valami századfordulós kapitaliz-
mus-szintet is. De onnan hova? A korlátlan növekedés
zsákutcájába? Ahonnan kifelé igyekeznek azok, akik a
kor idejét élik, és keresik azt az utat, amelyen nemcsak a
gazdasági élet, de a Föld élete is megõrizhetõ.”
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Ugyanõ 1995-ben már keményebben fogalmazott:
„Az Antall–Boross–Horn kormányzat abban egy, hogy
az áldozatnak szánt harmadik világból a világgyilkosok
közé szeretné bevinni az országot. Nemes terv. Szívme-
lengetõ és népszerû. Ugyan ki nézi, hogy ezen az úton
elõbb-utóbb mindenki áldozattá lesz? Az igazi kérdés:
Van-e harmadik út? Esetleg csakis harmadik út létezik?
Bizonyos, hogy az a tehetségében és szorgalmában bízó
nép találhat rá, amelyik elég bátor megkeresni.”

Az új gyarmatosítás világméretû központosítást je-
lent, aminek ellentéte a kis területi egységek önállóso-
dása. A lehetõ legnagyobb mértékig törekednünk kell a
tájegységek önálló termelésére, a helyi mezõgazdaság,
ipar, kereskedelem fejlesztésére, nem adhatjuk föl a
földrajzi és kulturális hagyományokból folyó termelési
módunkat, terményeinket, õsi növény- és állatfajainkat,
helyi tejüzemeinket, vágóhidainkat, pékségeinket, sör-
fõzdéinket, s hasznos lehet a helyi energiatermelés. Az
ilyen fejlesztések munkaalkalmat is teremtenek.

A harmadik világ tönkretételében igen nagy szerepe
volt annak, hogy a táj és éghajlat jellegének megfelelõ
õsi termelési módokat és eljárásokat idegen nyomásra
monokultúrákkal cserélték fel, s a biológiai-kulturális
sokféleségük elveszítése fõ oka volt elszegényedésük-
nek, eladósodásuknak, éhezésüknek. A tanulság, hogy
minél inkább elfogadjuk a ránk erõltetett, tõlünk idegen
gazdasági, termelési szokásokat, módokat, feladatokat,
annál inkább kiszolgáltatottak leszünk, annál inkább
biztosítjuk gyarmati helyzetünket.

A globalizációt bíráló irodalom mennyisége hatal-
mas, de a „harmadik út” keresésével ma kevesen foglal-
koznak. Alapvetõen errõl szólnak E. F. Schumacher
elõadásai és írásai (A kicsi szép), aki hívõ keresztény lé-
tére „buddhista közgazdaságtan”-ról írt. Itt a harmadik
úttal kapcsolatban két kevésbé ismert szerzõ munkáit
ismertetem.

Wendell Berry amerikai költõ, vidéki termelõ és böl-
cselõ, a vidéki, paraszti közösségekkel foglalkozik. Le-
szögezi, hogy a világ kétpárti rendszer: az egyik a glo-
bális gazdaság pártja, a másik a helyi közösségeké. A
parasztok száma fogy, a mezõgazdaságnak nincs sza-
vazata, már nem számítanak, nem is számolnak velük.
A bankok nem támogatják a kis vállalkozásokat, a kis,
családi gazdaságok tönkremennek. Szétrombolják a fa-
lusi közösségeket, a falu nem kap segítséget a saját (hi-
vatali, oktatási stb.) intézményeitõl sem. A jövõ szomo-
rú, mert a nemzetek feletti vállalatok a természetet
megõrzõ kultúrákat és a falusi életet lehetetlenné fogják
tenni. Ez mezõgazdaságon túli világ lesz, s egyben de-
mokrácián túli, valláson túli, természeten túli s emberen
túli.

A helyi közösségek pártja meg akarja õrizni a helyi
természetet és egészséget, helyi termékeket akarnak el-
adni a helyi fogyasztóknak.

Miként kell mûködnie Berry szerint egy fönntartható
helyi közösségnek? Mindig a helyi szükségleteket kell
elõször kielégíteni, s csak utána juthat a termékekbõl a
közeli városnak, csak az után távolabbiaknak; kismére-
tû üzleti és ipari tevékenységre van szükség; minél in-
kább helyi energiaforrásokat használjunk; a pénznek a
lehetõ legtovább a közösségen belül kell körben forog-
ni, lehetõség szerint helyi pénzt kell használni, legye-
nek helyi kölcsönök és cserekereskedelem, s a falusi

közösség legyen mindig kapcsolatban a közeli város
közösségi gondolkodású lakosaival.

A központ nélküli gazdaság csak fokozatosan valósít-
ható meg; ez olcsóbbá tesz mindent a raktározási, hûté-
si, szállítási, hirdetési költségek nélkül, s jobb lesz a ter-
mékek minõsége.

Ha egy közösség életben akar maradni, akkor meg
kell védenie magát a globális gazdaságtól – mondja ta-
nulmányában Wendell Berry.

Teljesen hasonló célokat lát maga elõtt Helena Nor-
berg-Hodge, aki Berryhez hasonlóan a falvak fenntar-
tása mellett érvel. A Föld lakosságának többsége – fõ-
leg a harmadik világban – a falvakban él. A városok
fejlesztése járhatatlan út, azokban munkanélküliség
uralkodik és milliónyi hontalan él a nyomortanyákon.

A nagyvárosok hallatlanul forrásigényesek. A köz-
pontosított rendszerek erõsebben károsítják a környe-
zetet, mint a kisléptékû, helyhez alkalmazkodott terme-
lés. Az élelmet, a vizet, az építõanyagot és az energiát
nagy távolságból hozzák nagy energiaigényû létesítmé-
nyek révén; a hulladékot szintén távolra szállítják vagy
a környezetre terhelõ módon elégetik. Azonban – mint
írja – egy városiasodott területen is lehetséges a kapcso-
latteremtés, létre kell hozni a kisebb közösségek háló-
zatát.

Fontosnak tartja a mozgalmi részvételi demokráciát
(Roszak: Legyél a folyamatok résztvevõje!), s a vállala-
tok politikai hatalmának a visszaszorítását. Részletesen
kifejti, hogy nem az autópályák építését kell támogatni,
hanem a helyi közlekedést, a kerékpározást és a vasutat;
nem az óriás erõmûvek építését, hanem a megújuló
energiaforrások fejlesztését, a mezõgazdaság területén
is a kisléptékû termelést; a kis piacokat kell fenntartani,
nem bevásárlóközpontokat építeni.

Alapvetõen meg kell változtatni az adórendszert, ez-
zel segítve a helyi termelõket, munkahelyeket teremtve,
elõnyben részesítve az embereket a gépekkel szemben.
Az energiafelhasználás megadóztatása is a kisléptékû,
emberi munkán alapuló vállalkozásoknak kedvezne.

Norberg-Hodge végül ismerteti a már létezõ helyi
kezdeményezéseket, amelyek a folyamatot alulról se-
gíthetik elõ, hiszen nem létezik egyetlen megoldás. Sok
példát említ, ilyenek például a közösségi hitelintézetek;
a „vásárolj helyi terméket” mozgalmak; a saját nemzeti
vagy tájegységi kis vállalatok intézményes támogatása
a nemzetköziekkel szemben (például fellépés az étkez-
tetõ hálózatok és a bevásárlóközpontok ellen); a helyi
pénz bevezetése, amelyet több helyen, még az Egyesült
Államok nyolc államában is használnak kisebb telepü-
léseken. Nagy-Britanniában dolgozták ki a Helyi Cse-
rekereskedelmi Rendszert (Local Exchange Trading
Systems, LETS), hasonló „talentum-rendszer” már Ma-
gyarországon is mûködik. A lényege, hogy a szolgálta-
tásokat és javakat egy helyi rendszerben elcserélik
egymással. Másutt kölcsöneszköz-tárakat létesítenek.
Érdekes a Közösségileg Támogatott Mezõgazdaság
(Community Supported Agriculture, CSA) mozgalom,
amely révén a városi fogyasztók közvetlen kapcsolatba
kerülnek egy közeli termelõvel. Egyes esetekben a fo-
gyasztó elõre megveszi az egész évi termést, megosztva
a kockázatot a termelõvel. Ez a rendszer gyorsan terjed
Európában, Észak-Amerikában, Japánban. Ez is a tár-
sadalmi önszervezõdés egyik alakja.
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Ehhez újra föl kell fedezni a közösségekben jelen lé-
võ pszichológiai elõnyöket, a másokkal való kapcsola-
tokat. Fel kell ébreszteni az emberekben a lakóhelyhez
tartozás érzését. A hely átérzése azt is jelenti, hogy se-
gítünk magunknak és gyermekeinknek észrevenni az
élõ természetet, hogy újra kapcsolatot teremtsünk éle-
lemforrásainkkal, fölfogjuk az évszakok változásait, a
növény- és állatvilág sajátosságait.

Norberg-Hodge nem foglalkozik korunk egyik nagy
kérdésével, a népességrobbanással, de nyilvánvaló,
hogy a helyi közösségeknek nagy szerepük lehet a né-
pesség számának az alakításában, több esetben a csök-
kenés, máskor a növelés érdekében. Ez csak részben
múlik a nõk iskolázásán és a fogamzásgátló módszerek
ismeretén, nagy szerephez jut ebben a közösség által ki-
alakított szabályozás, szokásjog és erkölcs.

Fontosak ezek a sorai: „Ha megértjük, hogy a dolgok
között sok milliárd kapcsolat létezik, nem a válság tü-
neteire irányozzuk erõfeszítéseinket, hanem az alapve-
tõ okokra összpontosítunk. Olyan látszólag össze nem
függõ kérdések, mint az etnikai erõszak, a víz- és lég-
szennyezés, a családok szétbomlása, a kulturális széttö-
redezés a felszín alatt szoros kapcsolatban állnak egy-
mással. Egy ilyen felismerés pszichológiailag ad erõt.
Ha ugyanis a látszólag összefüggéstelen kérdések litá-
niájával állunk szemben, az nyomasztó lehet a szá-
munkra, de ha megleljük a kapcsolódási pontokat, ak-
kor stratégiánk sokkal célra irányulóbb és hatékonyabb
lehet. Nem külön-külön kell foglalkoznunk az egyes
kérdésekkel, hanem a jó fonalat kell megragadnunk, és
ezzel az egész rendszerre hatni.”

A fenti két szerzõ elsõsorban a faluval foglalkozik,
Berry utal a falu és a közeli város kapcsolatára, Nor-
berg-Hodge határozottan károsnak tartja a (nagy)váro-
sok létét. Kétségtelen, hogy ha a vidék élete jó irányban
fejlõdik, több munkaalkalmat nyújt, megindul a vissza-
vándorlás. A városok természetesen nem fognak eltûn-
ni, de változhat a városi élet is. Az ipari országokban
sokan a városban élve is hátat fordítanak a fogyasztás-
központú szemléletnek, meg akarnak szabadulni a vál-
lalatoktól való függéstõl, s vállalják a kisebb jövedel-
met, az önkéntes egyszerûség szellemében elõnyben
részesítik az emberi, társadalmi kapcsolatokat. A köl-
csönös segítés, közös gyereknevelés, klubélet, helyi
cserekereskedelem talaján alakuló laza, közösségnek
még nehezen nevezhetõ hálózatok sok emberre gyako-
rolnak vonzást. Tény, hogy egy lakótelepen az emberek
kevésbé ismerik egymást, nehezebben szervezõdnek
közösségek, mint vidéken.

Mutatkoznak-e Magyarországon a harmadik útnak va-
lamiféle csírái? Kétségtelenül jelen vannak, ha tevé-
kenységük visszhangja nem is túl nagy. Egyre több köz-
gazdász foglalkozik a jelenkori kapitalizmus bírálatával,
például a GDP/GNP fogalmának korszerû értelmezésé-
vel, magával a harmadik úttal. Fontos munkákat fordítot-
tak és fordítnak le (E. F. Schumacher, David Korten,
Helmut Creutz stb.), elõadásokat, találkozókat szervez-
nek, mûködik nálunk is egy keresztény gazdaságtant hir-
detõ és kicsiny méretekben azt megvalósító szervezet
(HIFA, Hilfe für Alles). (Az ökofalvakról már írtam).

Kevesen tudnak minderrõl, a tájékoztató eszközök-
ben ezek kevéssé jutnak nyilvánossághoz. Olykor még
õk maguk sem tudnak a többiekrõl, a külföldiekrõl, a jó
példáról. Pedig nagyon fontos a kölcsönös kapcsolatok
kialakítása, az összefogás, egy erõs háló szövése. Fur-
csa ellentmondás: a világtól elvonuló, a természet köze-
lében élõ emberek nem utasíthatják el korunk számító-
gépes hálózatait, ha ezek jó lehetõséget adnak az egy-
mással való kapcsolattartáshoz. Ha saját rendszert,
hálózatot építünk, ki vagyunk téve a velünk ellenséges
kalózok káros behatolásának, rendszereink lerombolá-
sának. Ám egy újfajta tudatosság kialakításához, akár-
csak a közös és mielõbbi cselekvéshez szükség van
ilyen rendszerre.

Nem biztos, hogy van megoldás, de tudnunk kell,
hogy a káosz állapotában nem a szokott módon érvé-
nyesek az okság törvényei – „a pekingi pillangó szár-
nyának mozgatása megváltoztathatja New York követ-
kezõ hónapi idõjárását…” Ha így van, ne rágódjunk
azon, hogy mekkora a valószínûsége a pusztulásnak, il-
letve a válságból való kijutásnak, hanem tegyük a dol-
gunkat!

El kell jutnunk egy újfajta tudatossághoz. Ez nem
megy máról holnapra, ideje rálépnünk erre az útra. A
tudati változás visszahat anyagi világunkra.

Mindig vannak olyanok, akik világosan látják a bajo-
kat, de nem bele a reménytelenségbe. Nekik ajánlom
azt a mondatottörõdnek , amelyet a hagyomány Luther-
nek tulajdonít: „Ha vége lenne is holnap a világnak, én
ma mégis ültetnék egy almafacsemetét.” Minél többet
teszünk, minél több fát ültetünk el, annál inkább alakul
saját és környezetünk új tudata: Tennünk kell a kis dol-
gokat, a távolabbi célt sosem feledve!

(Vége)
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