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A nyitott tér dilemmája: 
a Társadalmi Világfórum jövõje

(2. rész)

Elsõül a politikai változások sürgõs-

sége mellett érvelnek, amit a „régi 

baloldal” korábban másodlagosnak 

vélt, vagy úgy tekintett rá, amit köny-

nyen meg lehet oldani, miután a fõ 

„forradalom” sikerült. Az új baloldali 

mozgalmak amellett érvelnek, hogy 

az olyan témák, amelyeket õk vetettek 

fel, ugyanolyan fontosak és sürgõsek, 

mint a szociális mozgalmak vagy a 

nemzeti mozgalmak által hagyomá-

nyosan támogatottak (a munkások, 

illetve az elnyomott nemzetek jogai).

 A második mozzanat, ami az új 

baloldali mozgalmakban közös, a régi 

baloldali mozgalmak központosítási 

törekvéseinek ellenzése. A régi bal-

oldal korábban mindig ragaszkodott 

ahhoz, hogy ha az államon belül egy 

speciális csoport szervezõdik, ez csak 

egy tagszervezete lehet a régi balol-

dalnak, mint például a nõké vagy a 

fi ataloké. A régi baloldali mozgalmak 

mindig úgy érveltek, hogy ha ezek 

a csoportok külön szervezõdnének 

meg, az megosztóan és károsan hat-

na a „fõ” küzdelemre, amit a régi bal-

oldal megtestesít.

 Az új baloldali mozgalmak harma-

dik kifogása a régi baloldal állam-ori-

entált stratégiája. Az új baloldali moz-

galmak elkülönültek azokra, amelyek 

úgy érezték, újból ki kell nyilvánítani-

uk a régi baloldal korábbi ellenzéké-

nek álláspontját (az anarchista, illetve 

a kulturális nacionalisták szegmen-

se), és meg kell tagadni mindenfajta 

részvételt állami szerepvállalásban, és 

azokra, amelyek csupán azt állították, 

hogy az államorientált stratégia túlzó 

volt, vagy mellõznek olyan témákat, 

melyek részben rájuk vonatkoztak.

 Ez volt az utolsó vita, amely végül 

feloldotta az új baloldal „újdonságát”. 

A történetet legjobban a „realisták” és 

a „fundamentalisták” közti történelmi 

vita illusztrálja, amelyre az 1980-as 

években került sor a német zöldmoz-

galmon belül, mely az új baloldali 

mozgalmak egyik legerõteljesebbike. 

A német zöldek megismételték a szo-

ciális mozgalom késõ XIX. századi 

vitáját az állami szerepvállalásról. Az 

úgynevezett „realisták” a marxisták-

hoz hasonló álláspontot képviseltek, 

az úgynevezett „fundamentalisták” 

pedig az anarchistákét. És ismét az 

államorientált frakció nyert. De ennek 

következtében, a régi és az új baloldal 

közti legnagyobb különbség eltûnt, 

különösen amiatt, mert a „túlélõ” régi 

baloldali szervezetek engedtek az új 

baloldal elsõ két követelésének.

 Az 1980-as években egy harma-

dik stratégia is erõre kapott, amely 

az „emberi jogok” köré csoportosult. 

Azok a csoportok, amelyek ennek a 

stratégiának a hívei voltak, abból a 

tételbõl indultak ki, hogy a régi balol-

dal erõsen fi gyelmen kívül hagyta az 

emberi jogok témakörét az állami ha-

talomért folyó küzdelem során, még 
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inkább a politikai hatalom gyakorlása 

közben, a hatalomra került kormá-

nyok tulajdonképpen megsértették 

ezeket a jogokat. Önmagukat civil 

szervezetként (NGO-k) kívánták meg-

szervezni, amelynek meghatározó 

jellemzõi voltak, hogy egy részleges, 

meghatározott dologra összpontosí-

tottak, tartósan alkalmazott munka-

társakkal dolgoztak, akik többé-ke-

vésbé ellenõrizték a szervezeteket, 

és olyan tagjaik voltak, akiknek az 

elsõdleges feladatuk pénzbeli és fi -

zikai hozzájárulás az alkalmankénti 

akciókhoz az állandó munkatársak 

utasításai szerint. Az Amnesty Inter-

national és a Greenpeace e civil szer-

vezetek között úttörõnek számítottak, 

és mára a hasonló szervezetek száma 

hatalmasra nõtt.

 Ezeknek a szervezõdéseknek az 

a hátrányuk, hogy a kiterjedt (anya-

gi) forrásgyûjtõ tevékenységük majd-

nem elkerülhetetlenül vezet ahhoz, 

hogy összekapcsolódnak a potenci-

ális adományozókkal (alapítványok, 

tehetõs magánszemélyek), és emiatt 

ellenõrzik, vagy akár korlátozzák is 

a lelkesebb tagokat. Ennél nagyobb 

baj, hogy ezeket a szervezeteket a 

déli országokban (a civil szervezetek 

mûködésének elsõdleges helyszínein) 

kezdték úgy tekinteni, mint az északi 

országok (ezen szervezetek elsõdleges 

otthonai) intézményeinek egy újabb 

beavatkozási kísérletét a belügyeikbe, 

úgy érezték, olyan utasításokat kö-

vetnek, melyek alapvetõen az északi 

látásmódot és igényeket képviselik. 

Mivel ezek a mozgalmak nem töreked-

nek állami szerepvállalásra, elsõdle-

gesen politikai lobbiként szeretnének 

fellépni, hogy befolyásolni tudják az 

állami hatalmat minden szinten (vég-

rehajtó, törvényhozó és bírói).

 Ez az a háttér, amely létrehozta 

az „antiglobalizációs mozgalmat” – 

ahogy a világsajtóban nevezik, vagy 

ahogy mostanában önmagukat hívják 

– nem angol nyelven –, altermondia-

lista mozgalmat. Mikor is kezdõdött? 

Nehéz megmondani. A mozgalomnak 

három szimbolikus eseménye van, 

mindegyik Amerikában történt: a za-

patisták lázadása (EZLN) 1994-ben, 

Chiapasban, a Kereskedelmi Világ-

szervezet (WTO) Seattle-ben rendezett 

találkozója elleni aktivista tiltakozás 

1999-ben és a Szociális Világfórum el-

sõ találkozója Porto Alegrében 2001-

ben.

 A zapatisták felkelése szándéko-

san az Észak-amerikai Szabadkeres-

kedelmi Övezet (NAFTA) mûködésé-

nek elsõ napján, 1994. január 1-jén 

kezdõdött. A zapatisták Chiapas benn-

szülött lakosságának harcos, szerve-

zett formájaként tûntek fel, és folytat-

ták ötszáz éves küzdelmüket területü-

kért és autonómiájukért. A zapatista 

küzdelemnek három fontos jellemzõje 

van: 1. A bennszülött lakosságnak 

követelnek jogokat; nem törekszenek 

politikai hatalomra Mexikóban. 2. Kö-

veteléseiket egy nagyobb, világméretû 

küzdelembe helyezték el, amibe ter-

mészetesen beletartozik a neoliberális 

globalizáció elleni harc (ezért válasz-

tották a mexikói hatóságok elleni nyil-

vános ellenszegülésük idõpontjának a 

NAFTA érvénybelépésének napját mint 

szimbólumot). 3. Nagyon széles nem-

zetközi támogatottságra törekszenek 

a küzdelmükhöz, és ezzel jelzõfény-

ként kezdenek szolgálni a világ más 

tájain lévõ mozgalmak számára.

 A seattle-i tiltakozás öt évvel 

késõbb történt, a Kereskedelmi Világ-

szervezet (WTO) döntõnek vélt talál-

kozójának alkalmából. Öt jellemzõje 

volt: 1. A tiltakozást célzottan a neo-li-

berális globalizáció és azon intézmé-

nyek ellen szervezték, amelyeket arra 

hoztak létre, hogy alkalmazzák a Wa-
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shington-konszenzust, ahogy tíz éve 

elnevezték. 2. Együtt járt nyílt bom-

lasztó tevékenységgel. 3. Egy nem 

sok jót ígérõ szövetség gyümölcse 

volt, mely a régi baloldal (mint pl. 

az amerikai szakszervezeti szövetség, 

az AFL-CIO), az új baloldal (többek 

között környezetvédõk) és anarchista 

csoportok között jött létre. 4. A til-

takozók aránytalanul nagy számban 

az Egyesült Államokból érkeztek. Ez 

érthetõ lehetett volna, mivel a tilta-

kozás ott történt, mindazonáltal azt is 

mutatta, hogy az altermondializmus-

nak népszerû bázisa lehet az Egyesült 

Államokban is, és hogy ez a mozga-

lom, melynek gyökerei Délre nyúltak, 

nagyobb kiterjedtségû. 5. A tiltakozás 

minden esélytelensége ellenére elérte 

a közvetlen célját. A WTO-t hatéko-

nyan megbontották, a WTO-találkozó 

pedig képtelen volt betölteni küldeté-

sét, megvalósítani céljait.

 Seattle-t más, hasonló, világta-

lálkozókat bomlasztó tevékenységek 

követték a világ más területein, és a 

szervezõk egyre inkább olyan helye-

ket választottak, ahol logisztikai vagy 

politikai okokból nehéz volt tiltakozást 

szervezni (WTO-találkozó Dohában, 

Qatarban 2001-ben; a G–7 csúcs-

találkozó Kananaskisben, a Kanadai 

hegységben 2002-ben és természe-

tesen az éves Gazdasági Világfórum 

Davosban). Ez az a pont, mikor az al-

termondialistáknál hangsúlyeltolódás 

történt, és úgy döntöttek, megalakít-

ják a Szociális Világfórumot, válaszul a 

davosi Gazdasági Világfórumra. Az el-

sõ ilyen jellegû találkozóra 2001-ben, 

a brazíliai Porto Alegrében került sor. 

Porto Alegrét két okból választották: 

egyrészt a helyi hatóságok vendég-

szeretete miatt, másrészt azért, mert 

ez a város Délen van, és ez biztosítja a 

déli országok fõ szerepvállalását a ta-

nácskozásban. A TVF kétszer ült össze 

Porto Alegrében (2002-ben és 2003-

ban), majd Mumbaiban (India) 2004-

ben. 2005-ben ismét Porto Alegrében 

lesz a találkozó, és már bejelentették, 

hogy 2007-ben valahol Afrikában ülé-

seznek. A résztvevõk száma hatalmas 

mértékben megnõtt. Habár nehéz 

pontos adatokkal szolgálni, de úgy 

tûnik, a 2001-es 10 000 résztvevõvel 

szemben 2004-ben már 100 000 fõ 

vett részt a találkozón.

 A TVF-nek nincs élesen tagolt 

struktúrája. Annak idején a „nyitott 

tér” elvét tette magáévá. E koncepció 

lényege, hogy a neoliberális globali-

zációval és az imperializmus minden 

formájával való szembenállás irán-

ti minimális elkötelezettségen kívül 

egyetlen politikai álláspont sem lehet 

domináns a TVF-ben. A TVF nem fo-

gad el határozatokat, nem szervez 

politikai tevékenységet. Nem hivatalos 

szóvivõje van, hanem egy ügyvivõi 

csapata. Van egy brazil titkára és 

egy nyolc közismert szervezetbõl álló 

brazil szervezõ bizottsága. Amikor a 

TVF Bombayben (Mumbai) gyûlt ösz-

sze, mûködött egy indiai szervezõ 

bizottság is. Van továbbá nemzetközi 

tanácsa, melyben több mint 125 be-

választott szervezet mûködik, s amely 

évente legalább egyszer (általában 

többször) gyûlést tart, ahol a találko-

zók helyszínérõl, formájáról és hason-

ló kérdésekrõl döntenek. Létrejöttek 

kontinentális/regionális, nemzeti és 

ún. tematikus társadalmi fórumok is, 

melyek autonóm módon szervezõd-

nek, s a TVF-fel (a szellemi közös-

ség ellenére) nincs formális szervezeti 

kapcsolatuk.

 A TVF-találkozók ráadásul maguk 

is meetingek hatalmas találkozási 

pontjai – néhány nagy plenáris ülés, 

néhány közepes méretû tematikus 

szekció s rengeteg kisebb grassro-

ots fórum. A grassroots fórumokat 
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a témát kiválasztó és a szervezõ bi-

zottságnak ajánló emberek szervezik 

az elõadók meghívásától a közönség 

megnyeréséig. Amikor azt mondjuk, 

hogy a Társadalmi Világfórum struk-

túrája sokkal inkább horizontális, mint 

vertikális, a központi hierarchia hiá-

nyára és a részt vevõ szervezetek saját 

szekcióik mûködtetésére való képes-

ségére gondolunk. A TVF nem mozga-

lom. Nem is mozgalmak mozgalma. 

Sokkal helyesebb, ha mozgalmak csa-

ládjaként próbáljuk megérteni. S ez a 

család globalitásra törekszik. A világ 

különbözõ részeinek részvétele ugyan 

mutat aránytalanságokat, a TVF való-

színûleg mégis már most globálisabb, 

mint a rendszerellenes mozgalmak 

bármely eddigi történelmi együttese. 

Különösen fontos, hogy mûködésé-

ben nem érvényesül a Nyugat túlsú-

lya, mely korábban mindig jellemezte 

a nemzetközi rendszerellenes struk-

túrákat. S a még nem csatlakozott 

szervezetek megszólítása kiemelkedõ 

szervezési prioritás a TVF számára.

 Egyfelõl tehát a TVF-et nyugodtan 

nevezhetjük egyedülálló sikertörténet-

nek. Néhány rövid év alatt óriásit nõtt 

mind az aktív részvétel, mind a létszám 

és földrajzi kiterjedés tekintetében. 

A sokkal régebbi és nagyságrendileg 

jobban fi nanszírozott Világgazdasági 

Fórum ellenpárjaként sikerült magára 

vonnia a világ médiumainak fi gyel-

mét. A világban zajló rendszerelle-

nes tevékenység központi helyszínévé 

vált. Legszenvedélyesebb hívei között 

ugyanakkor jövõjével kapcsolatban 

terjed a bizonytalanság érzése.

 Három fõ kritikai érvvel kell szem-

benéznie. Az elsõ a centristáktól szár-

mazik, akik közül többen részt vettek 

a TVF-fórumokon, bár a szervezetben 

nem töltenek be központi szerepet. 

Ez a csoport úgy érzi, hogy a TVF 

orientációja nem elég gyakorlatias és 

konkrét. A centristák szerint a TVF-nek 

törekednie kellene a Világgazdasági 

Fórummal és más nemzetközi szer-

vezetekkel (IMF, Világbank, WTO) való 

párbeszédre, speciális, a szenvedést 

(például AIDS-t) valamiképpen enyhítõ 

programokban való részvételre, az 

ún. fenntartható fejlõdés kilátásainak 

javítására és a szegénység felszámo-

lására. A TVF valóban ellenez minden 

olyan javaslatot, mely a Davosban 

megjelentekkel való (színfalak mögöt-

ti) tárgyalások útjára térítené. Valójá-

ban egy kezdeti rosszul sikerült tár-

gyalás óta a TVF nem kívánt nyilvános 

vitába bonyolódni a Világgazdasági 

Fórummal (amit számtalanszor taná-

csoltak már neki). A TVF mindig is úgy 

gondolta, hogy az ilyen tárgyalások 

marginális jelentõségûek, s az ezekbe 

való bekapcsolódás csökkentené a 

TVF mint globális szervezõdés erejét 

és befolyását. A TVF nyitott tér, de 

csak azok számára, akik egyértelmûen 

szemben állnak a neoliberális globali-

zációval és az imperializmus minden 

formájával. Meglehetõsen kétséges, 

hogy akadnának-e Davosban olyan 

résztvevõk, akik hajlandóak lennének 

ebbõl az elvbõl kiindulni.

 Fajsúlyosabb kritika érkezett a 

régi baloldal különbözõ csoportjai 

felõl. Bombayben például egy fõ-

képp indiai szervezetekbõl álló cso-

port egyfajta ellenfórumot szervezett, 

abból a feltevésbõl kiindulva, hogy 

a TVF alapvetõen a nyugati NGO-

knak van alárendelve, s „objektíve” 

egy ellenforradalmi szervezet. Ez a 

csoport elutasította a TVF-en való 

részvételt. Magán a TVF-en belül is 

osztják néhányan ezt a nézetet, még 

ha esetleg fi nomabb formában is. 

E csoport kritikái számosak. A TVF 

szerint lehetséges egy más világ; a 

csoport szerint ki kellene jelentenie, 

hogy a cél a szocializmus. A TVF 
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nyílt fórum – vagyis nem több, mint 

traccsparti. Nem száll be akciókba 

– ezért szükségszerûen hatástalan. 

Pénzt fogad el alapítványoktól és civil 

szervezetektõl – tehát eladta magát. 

Nem engedi politikai pártok részvé-

telét – tehát kizár kulcsfontosságú 

csoportokat. Nem engedi erõszakos 

eszközöket használó csoportok rész-

vételét – de az erõszak megenge-

dett az elnyomott csoportok számára, 

amelyeknek nincs más választásuk.

 A grassroots aktivisták és az anar-

chista hagyományokon felnõtt embe-

rek felõl is érkeznek kritikák, melyek 

majdhogynem ellentétei a régi balo-

sok megjegyzéseinek. Ennek lényege, 

hogy a TVF de facto egy újabb, rejtett 

hierarchiájú nemzetközi szervezet, 

mely fontos döntéseket hoz. Végered-

ményben azonban ez az irányzat is 

azt állítja, amit a régi balosok. A TVF 

vezetõi saját hatalmukat felhasználva 

eladják az aktivistákat.

 A kritikák utóbbi csoportja a Tár-

sadalmi Világfórumon belülrõl szár-

mazik. Bizonyos értelemben a belsõ 

kritikák a centristák, a szembenálló 

régi baloldal és az anarchista csopor-

tok külsõ kritikájának felvizezett válto-

zatai. Él azonban további két nagyon 

fontos kritika a TVF-en belül.

 Az egyik szerint, bár a nyitott tér 

ideája igen dicséretre méltó, egy idõ 

után unalmassá válik. Az évek során 

mindig ugyanazok az elképzelések 

kapnak hangot. Az emberek szükség-

szerûen bele fognak ebbe fáradni, a 

struktúra elsorvad. A másik kritika az, 

hogy miközben a horizontális, nem 

hierarchikus struktúra ideája nagyon 

szép, a döntések, fontos döntések, 

valamiképpen csak megszületnek. Ki 

hozza õket és hogyan? A kritika sze-

rint a döntéshozatali folyamatok nem 

elég átláthatóak, ezért súrolják az an-

tidemokratikusság határait.

 Végül van még egy belsõ jelen-

ség, melyrõl nem szabad megfeled-

kezni. Mivel nagy tere van a spontán 

szervezõdésnek, jó néhány szervezet 

került kapcsolatba egymással a világ-

találkozókon. És ezek a csoportok, 

saját nevükben, határozatokat hoz-

tak és konkrét politikai cselekvése-

ket terveztek. A világsajtó azonban e 

részfórumokat nem tudta világosan 

elkülöníteni magától a TVF-tõl. E fó-

rumok tehát tulajdonképpen aláássák 

azt a koncepciót, mely szerint a TVF 

nem foglal el politikai álláspontot, 

nem szervez politikai akciókat. Egy 

feloldatlan feszültség érhetõ itt tetten. 

A belsõ kritikák rengeteg vitát gene-

ráltak a Társadalmi Világfórumon és 

a nemzetközi tanácson belül, különö-

sen a 2004. április 4–7-ig Passignano 

sul Transimenóban (Olaszország) le-

zajlott találkozón. Az összejövetel után 

a nemzetközi titkárság egy levelet 

küldött szét a részt vevõ partner szer-

vezeteknek, mely arról szólt, hogy a 

2005-ben sorra kerülõ ötödik TVF for-

májában jelentõs változásokat tervez-

nek. Érdemes fi gyelmesen elolvasni 

ezt a levelet. Az alapcél kiemelésével 

kezdõdik: „A Társadalmi Világfórumot 

jellemzõ sokféleség fenntartása mel-

lett olyan térré kívánjuk alakítani a 

TVF-et, mely egyre inkább képes lesz 

TVF-en belül kapcsolatba kerülõ kü-

lönbözõ partnerek közti kapcsolatok 

és közös akciók elõmozdítására.”

 A levél úgy rajzolja meg az ese-

ménysorok „önkéntes és önszer-

vezõdõ” folyamatát, hogy a találko-

zók „tematikus tengelye” „a konzul-

tációk során alakul ki (…), s nem a 

nemzetközi tanács vagy a titkárság 

döntésein alapszik”. Remélhetõen 

ez „nagy elõrelépés lesz” a nyitott 

tér koncepcióban. Az újszerû eljárás 

megtervezése a TVF-en belüli folya-

matok elégtelen belsõ demokráciá-
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jára irányuló kritikák, valamint azon 

vélemény nyomán történt, hogy a ta-

lálkozók szórt struktúrája miatt nem 

volt elegendõ konzultációs lehetõség 

a hasonló gondolkodásúak számára. 

Meglátjuk, hogy az új eljárás 2005-

ben milyen mértékben enyhíti ezeket 

a problémákat.

 S ami legalább olyan fontos, mint 

a TVF jövõbeni belsõ átstrukturáló-

dása, az mûködésének változó külsõ 

kontextusa. Ennek megértéséhez ér-

tékelnünk kell a világ geopolitikai 

szerkezetében élõ tendenciákat. Ma 

három fõ törésvonal létezik, kettõ a 

régmúltra tekint vissza, egy megle-

hetõsen új keletû: a nagyhatalmak 

közti konfl iktus, az Észak–Dél konfl ik-

tus, valamint a kapitalista világrend-

szer jelenlegi válságából kiemelkedõ 

jövõbeni világrendszerrõl folyó harc. 

Mindegyiknek megvan a saját dinami-

kája, de mindhárom kimenetele szo-

rosan kapcsolódik a másik kettõéhez.

 Az elsõ törésvonal a tõkefelhal-

mozás három fõ központja,  az Egye-

sült Államok, Európa és Japán közt 

fi gyelhetõ meg. Éles, naponta tovább 

élezõdõ gazdasági versenyt folytatnak 

egymással. A gazdasági verseny mára 

már átcsapott a politikai arénába is, 

a geopolitikai instabilitás egyik meg-

határozó eleme lett. Egyértelmûen 

túlléptünk az USA-hegemónia korsza-

kán. Az USA hanyatló hatalom, még 

a katonai színtéren is (miként az a 

2003–2004-es iraki gerillaháborúból 

világossá vált), s korábbi nyugat-eu-

rópai és kelet-ázsiai szövetségesei 

automatikus támogatására többé már 

nem számíthat. Éppen ellenkezõleg. 

Az USA lassan olyan helyzetbe ke-

rül, melyben jelentõs engedményeket 

kell majd tennie Nyugat-Európának 

és Kelet-Ázsiának, amennyiben már 

majdhogynem kelletlen támogatásu-

kat meg akarja õrizni a geopoliti-

kai küzdõtéren. Könnyen lehet, az 

USA-nak egy évtizeden belül döntenie 

kell, hogy a tõkefelhalmozás jövõbeni 

lehetséges központjai közül Európa 

vagy Kelet-Ázsia mellett kötelezi el 

magát. Ez jelentõs változást hoz a vi-

lág geopolitikájában.

 A második törésvonalat az Észak 

és Dél közt régóta fennálló ellentét 

jelenti. Ebben a konfl iktusban a triász 

három tagja alkotja Északot. Miközben 

azonban a Déllel szemben közösek az 

érdekeik, egymással folytatott harcos 

versengésüknek tovagyûrûzõ hatásai 

lesznek az Észak–Dél konfl iktus vo-

natkozásában, s a Dél, fõképp az 

erõsebb déli országok (Brazília, India, 

Kína stb.) alkupozíciói javulnak. A Dél 

szempontjából a kérdés az, hogy az 

ún. G–20 és az ún. G–90 (vagyis a Dél 

gazdaságilag, politikailag erõsebb és 

gyengébb országai) továbbra is szoros 

szövetségben maradnak egymással, 

vagy külön utak keresésébe fognak, 

ami a Nyugat malmára hajtaná a vizet.

 Végül ellentét feszül a davosi szel-

lem és a Porto Alegre-i szellem hívei 

között. Ez a konfl iktus nem földrajzi, 

hanem ideológiai, s áthatják az osz-

tályérdekek (sic! – a szerk.). A három 

közül ez messze a leglényegesebb 

ellentét, noha a média ennek szenteli 

a legkevesebb fi gyelmet. A Porto Aleg-

rében uralkodó szellem hívei számára 

a probléma akként jelenik meg, hogy 

milyen mértékben képesek kivédeni a 

másik két konfl iktus prioritásainak el-

söprõ erejét, s hogy közös erõvel ké-

pesek-e – ahelyett, hogy õk válnának 

befolyás tárgyaivá – alakítani a másik 

két konfl iktus kimenetelét.

 A Davos és Porto Alegre közti 

konfl iktus nem a neoliberális globa-

lizáció bûneibõl és erényeibõl fakad, 

noha sokszor ezt sugallják még a két 

csoport tagjai is. Nem a kapitalizmus-

ból mint világrendszerbõl, mivel a 
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kapitalizmus mint világrendszer szer-

kezeti válságban van, s a következõ 

húsz-ötven évben megszûnik. A vita 

arról szól, hogy mi fogja felváltani a 

kapitalista világgazdaságot mint tör-

ténelmi rendszert. A konfl iktus magva 

az, hogy egy olyan másik rendszer 

felé mozdulunk-e el, mely fenntartja a 

kapitalizmus egyik lényegi tulajdonsá-

gát, hierarchikus, egyenlõtlen és meg-

osztó jellegét, vagy egy új világrend-

szer felé, mely relatíve demokratikus 

és egyenlõségpárti.

 Ez nem kis kérdés. És egyelõre 

egyik oldalon sem körvonalazódtak 

világosan az új világrend szervezeti 

és szerkezeti paraméterei. Jelenleg 

az eltérés a zsigeri indulatokban, nem 

pedig eltérõ paradigmákban mutatko-

zik meg. Kétségtelen azonban, hogy 

ebben a harcban a Porto Alegre szel-

lemét képviselõ erõk egyetlen komoly 

megjelenítõje maga a Társadalmi Vi-

lágfórum. S nem kérdés az sem, hogy 

e struktúra szervezeti kulcselemének, 

a fórumnak mint nyitott térnek nincs 

elfogadható alternatívája. Azt azon-

ban, hogy a nyitott tér miként tudja 

majd szolgálni a világ demokratikussá 

és egyenlõbbé alakításának célját, az 

fogja eldönteni, hogy a Társadalmi 

Világfórum képes lesz-e, s ha igen, 

hogyan, eszközöket találni a nyitott tér 

és a valódi, konkrét politikai tevékeny-

ségek összeegyeztetésére. Ez nem 

lesz könnyû, s a TVF 2005-re ígért 

reformja csak a kezdeti lépés. Magam 

úgy gondolom, hogy a megoldás kul-

csa az, ha támogatjuk és intézményes 

teret alkotunk az összetett politikai 

szövetségek és tevékenységek szá-

mára a TVF-en belül anélkül, hogy 

bármelyikük is magának a TVF-nek 

a sajátjává válna. A nyitott tér nem 

csak a résztvevõk eszmecseréjének és 

elemzéseinek kell hogy teret adjon, 

hanem azoknak a párbeszédeknek is, 

melyek a világban lehetséges politikai 

akciók alternatív módozatainak gyü-

mölcsözõségérõl szólnak.

 Egy nyitott tér nem szolgálhat 

mindenki ernyõszervezeteként, soha 

nem is volt ez a cél. A TVF kizárólag 

azokat köti össze, akik elvetik a neo-

liberális globalizációt és az imperializ-

mus minden formáját. Nagy ernyõ, de 

korántsem határtalan. Vannak határai 

a befogadásnak. A TVF-nek olyan nyi-

tott térként kell mûködnie, mely nem 

pusztán felvet bizonyos kérdéseket és 

az akciók alternatív formáit, hanem 

az alternatívák tesztelésére is báto-

rítja a próbálkozni vágyókat. Ezek a 

cselekvési formák nem pusztán el-

térõ formákat, hanem eltérõ tereket 

is jelenthetnek. Némelyik talán lefedi 

az egész világot, némelyik regionális, 

mások összekötnek bizonyos terüle-

teket, vagy éppen lokálisak. Termé-

szetesen a TVF már most is ezt teszi, 

azonban szervezeti struktúráján belül 

tudatosan kell integrálnia a különbözõ 

cselekvések között fellépõ kölcsönha-

tásokat. Mindaddig, ameddig a vita 

barátok és nem a színtiszta igazság 

védelmezõi között zajlik, az efféle köl-

csönhatások csak erõsíthetik a TVF-

nek a világ átalakításában játszott 

központi szerepét.

 A nyitott tér második lényegi ele-

me az, hogy valóban nyitott, azaz 

tökéletesen átlátható legyen. Eleddig 

a kívánatosnál sûrûbb homály fedte 

a TVF mûködését. A döntéshozatali 

folyamatok nagyobb részének kellene 

mindenki számára áttekinthetõen zaj-

lania. Ez gátat szabhat azoknak, akik 

esetleg úgy döntenek, hogy „átveszik” 

a TVF-et, és megváltoztatják alap-

vetõ jellegét. Biztosítékul szolgálna 

a résztvevõknek arra, hogy egy de-

mokratikusabb fórummal építünk egy 

demokratikusabb világot. Egyszerû 

lenne például videóra venni a nem-



BEREK

112112

zetközi tanács üléseit, s a felvételeket 

elérhetõvé tenni az interneten. Ennek 

megvan az a veszélye, hogy egyeseket 

szereplésre csábít, de nagy erénye, 

hogy mindenki megtudhatja általa, 

mirõl is folynak a viták, s elõsegítheti 

bekapcsolódásukat.

 Összefoglalva tehát az eddigie-

ket: mondjunk igent a nyitott térnek, 

feltéve, hogy a TVF egyben egyfajta 

küzdõtérré is válik, mely intézményes 

találkozási pontul szolgál az összetett 

szövetséges csoportok és politikai te-

vékenységek számára, valamint a TVF 

mûködése jóval átláthatóbbá válik. 

Hogy elegendõ lesz-e mindez a TVF 

túléléséhez és az átalakulásért világ-

szerte folyó küzdelmekben betöltött 

központi szerepének megtartásához? 

Egyáltalán nem lehetünk benne biz-

tosak. Ez pusztán egy kiindulási pont, 

melyet nagyjából öt éven belül újra 

kell értékelni. Könnyen lehetséges, 

hogy az elkövetkezõ öt évben, akár a 

világrendszerben kialakuló közvetlen 

konfl iktusok, akár belsõ megosztott-

ságok miatt, a Társadalmi Világfórum 

széthullik. Nem tartom valószínûnek, 

de kétségtelenül elõadódhat. Amiben 

biztos vagyok, az az, hogy a jelen 

pillanatban nincs elfogadható alter-

natívája a Társadalmi Világfórumnak 

mint a Porto Alegre szellemében har-

cot folytató vagy a demokratikus és 

egyenlõ világrendszer megteremtése 

iránt elkötelezett sokakat a világ po-

rondján reprezentáló erõnek. Vagy 

mûködtetjük a Társadalmi Világfóru-

mot, vagy vele süllyedünk.
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