
A
N

A
LÍ

ZI
S

11
1rACS MArIAnnA KATAlIn

A regionális integráció sajátosságai  
Latin-Amerikában

A latin-amerikai szubkontinens országai még ki sem vívták függetlensé-
güket a 19. század elején, amikor először merült fel a politikai egység és 
együttműködés kialakításának szenvedélyes bolívari gondolata, egyfajta 
hispán-amerikai Egyesült Államok formájában. Dél-Amerika már ekkor 
tele volt az önmeghatározás, az útkeresés sajátos kérdéseivel.

A gyarmati Amerikában az identitás és társadalmi azonosulás bőr-
szín-koordináták mentén alakult ki. A 18. század végére azonban az 
azonosulás-tudat új elemei is megjelentek: a nemzet (nación), illetve a 
haza (pátria). Ekkor született meg a „mi Amerikánk” (nuestra América) 
kifejezés, és ekkorra történt meg a kontinens érzelmi és intellektuális 
birtokbavétele.1 A 19. század elején két fontos nemzetközi esemény is 
hozzájárult, hogy a néhai gyarmatok végül ténylegesen saját kezükbe 
vették irányításukat. Az egyik az angolok Buenos Aires elleni támadása 
volt, mely a dél-amerikaiak azon félelmét erősítette fel, hogy egy még 
erősebb és még erőszakosabb gyarmatosító kezébe kerülnek. A másik 
Napóleon Spanyolország elleni inváziója, s az anyaország elfoglalása 
volt. Az 1810-ben megkezdődött függetlenségi küzdelem Napóleon 
bukása után ért el jelentősebb sikereket, s 1825-re megszűntek a 
spanyol gyarmatok, 1822-ben pedig Brazília is levált Portugáliáról.2 A 
négy alkirályságra osztott spanyol gyarmati rendszer felszabadításában 
központi szerepet töltött be Simón Bolívar és José Francisco de San 
Martin, míg Brazília függetlenségi törekvéseinek élére maga a régens-
ként hátrahagyott Péter, VI. János portugál király fia állt. A függetlenség 
kivívása után azonban gazdasági visszaesés és elszegényedés sújtotta 
a volt gyarmatokat. Hiányzott az anyaország védelmet nyújtó piaca, s 
a kiszoruló spanyol/portugál tőke helyét fokozatosan az angol váltotta 
fel. A társadalmi struktúra az iparfejlődésnek sem kedvezett. A rabszol-
gaság felszámolása – mely a valóságban hosszan elhúzódott – tovább 
növelte a lakosság etnikai keveredését. A kialakult államoknak sem kap-
csolataik, sem határaik nem váltak stabillá. Mindez növelte a hadsereg 
szerepét, és a militarizmus állandó alkotóeleme lett a politikai életnek 
Latin-Amerikában. Megkezdődött a caudillók, az erős emberek uralma, 
akik erőszakkal kerültek hatalomra, és többnyire a hatalomból való eltá-
volításuk is erőszakot követelt. A független Latin-Amerika „az anarchia 
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vették át a caudillók helyét, s Porfirio Díaz mexikói vagy Juan Vicente 
Gómez venezuelai uralma a 20. század nagy diktatúráinak előképe lett.

A közös nyelvek – a spanyol és a portugál –, a közös kultúra és vallás 
mellett számos olyan tényező formálta a kontinenst, melyek nem az 
egység és egységesség irányába terelték azt. A földrajzi viszonyok a 
kommunikációt rendkívüli mértékben megnehezítették a 19. század folya-
mán. Ezt a helyzetet tovább fokozta az egyes államok egymás irányában 
tanúsított féltékeny és rivalizáló, a volt anyaország körül összpontosuló 
politikája, s mindez a kedvezőtlen gazdasági viszonyok kialakulásában is 
szerepet játszott. A határviták és háborúk szintén vég nélküli problémá-
nak bizonyultak, s helyenként egészen az ezredfordulóig megoldatlanok 
maradtak.3 Különösen fontossá vált a 20. század hajnalán az Egyesült 
Államok Latin-Amerika-politikája: a Kuba megszállásával kezdődő 
furkósbot-politika és az ágyúnaszád-diplomácia, amelynek keretében 
az USA befolyása alá vonta Közép-Amerikát és a Karib-térséget. Latin-
Amerika egyéb régióiban a 20. század első évtizedeiben a radikalizmus 
(radicalismo) vált meghatározóvá. A nemzeti demokratikus törekvések 
azonban mindenütt kudarcot vallottak. A térség Nyugathoz viszonyított 
lemaradása ekkorra minden vonatkozásban egyértelműen jelentkezett, s 
a mexikói forradalom utóélete jól mutatja, hogy Latin-Amerika nem tudott 
kitörni a periféria-státuszból. Az 1920-as évek nagy problémái voltak: a 
földkérdés (egyben indiánkérdés), a szociális kérdés, valamint a külföldi 
tőke és a nagyhatalmak expanziójával szembeni védekezés. Úgy tűnt, 
hogy a régiónak felzárkózása során egyre nagyobb kihívásokkal kell 
megbirkóznia. Mindezek felismerése vezetett a két világháború között 
a populizmus (populismo) kialakulásához, egy sajátos latin-amerikai 
útkereséshez. 

Az 1930-as évek jószomszédság-politikája megalapozta az Egyesült 
Államok hegemóniáját Latin-Amerikában, s egyúttal előkészítette az 
Amerika-köziség intézményrendszerét, mely 1948-ban az Amerikai 
Államok Szervezetében öltött testet. Az 1940-es évektől a növekvő 
termelékenységnek és a gyermekhalandóság csökkenésének követ-
kezményeként jelentős népességrobbanás indult meg a kontinensen, 
különösen Közép-Amerika területén. A növekedés lendülete az 1970-es 
években ugyan mérséklődött, de a népességszám 1990-re így is elérte 
az 510 millió főt, míg 1950-ben csak 159 millió volt. Ez a társadalmi 
feszültségek fokozódását is maga után vonta. A latin-amerikai nagyvá-
rosok ismert milliós nyomortelepeinek kiépülése is az 1950-es, 1970-es 
években indult el. 

A korszak populista mozgalmainak fontos jellemzői voltak: az idegenel-
lenesség, a mesztic mint érték, és a politikában a harmadik út keresése, 
elutasítva mind a kapitalizmus, mind pedig a kommunizmus alternatíváját. 
A forradalmi gyorsító-pályák (Guatemala 1944, Bolívia 1952, Kuba 1959) 
sem tudták kiszakítani országukat a régi, elmaradott periférikus állapot-
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határozta meg ebben az időszakban. 
A bolívari kezdeményezések kudarca után a 19. század végétől egé-

szen a 20. század közepéig, a pánamerikanizmus jegyében, az Egyesült 
Államok próbálta integrálni a térséget, kiterjeszteni rá a maga számára 
gyümölcsöző befolyását. Csak a második világháborút követően kereke-
dett a gazdasági alapon való egyesülés gondolata a politikai integráció 
szándéka fölé Latin-Amerikában. Ekkor, az európai mintát követve, a 
funkcionalizmus4 mentén próbálták az egyes országok kiaknázni a gaz-
dasági, társadalmi és kulturális élet területén meglévő kapcsolataikat. 
Ezzel párhuzamosan elhatárolódtak Észak-Amerikától.

A latin-amerikai gazdasági integráció első hulláma a Latin-Amerikai 
Szabadkereskedelmi Övezet (LAFTA) és a Közép-Amerikai Közös Piac 
(CACM) megalakulásával vette kezdetét 1960-ban. 1969-ben, a második 
hullámban jött létre az Andok Közösség és 1973-ban a Karibi Közösség 
(CArICOM). 5 Jóllehet a legtöbb szervezet még ma is létezik, a hozzájuk 
fűzött reményeket nem váltották be. Az 1980-as években Latin-Amerika 
még mindig egy gazdaságilag fejletlen, jelentős egyenlőtlenségekkel 
küszködő régió volt. 

A kezdeti regionális gazdasági integráció kialakítására tett próbálkozá-
sok bukása várható volt. Ennek indoklásakor – a régió alacsony fejlettségi 
szintje, gazdaságpolitikai és politikai instabilitása mellett – ki kell emelni 
a térség országainak alacsony szintű gazdasági egymásra utaltságát is, 
ami egy szerencsétlen történelmi örökség következménye. Latin-Amerika 
országai igen hasonló termékeket exportálnak, elsősorban nyersanya-
got. Közép- és Dél-Amerika exportjának kétharmadát mezőgazdasági, 
bányászati termékek és üzemanyag alkotják. Így a régió országainak 
– a lakosságszámhoz viszonyított – egymással folytatott kereskedelme 
messze elmarad a gazdasági integráció prosperitásához kívánatos 
szinttől. Egyszerűen hiányzik az országok közötti, egymás irányában 
tanúsított gazdasági érdekeltség. Márpedig mindennemű gazdasági 
integráció annál inkább működőképes, minél inkább kiegészítő jellegű 
gazdaságok lépnek egymással kooperációra. Latin-Amerika országainak 
gazdaságai azonban nem komplementer, hanem kompetitív jellegűek. 
Így már a szabadkereskedelmi övezetnek – a Balassa-féle integrációs 
besorolás első kategóriájának – az életképessége is megkérdőjelezhető 
a szubkontinens esetében.

Az 1990-es évekkel azonban új lendületet vett a dél-amerikai integrá-
ció. Újraéledt a CACM és az Andok Közösség, megalakult a Déli Közös 
Piac, a MERCOSUR. A Quitói Protokoll aláírásával 1997-ben az Andok 
Közösség országai lépéseket tettek a blokkon belüli döntési eljárások 
egyszerűbbé tételére. 1991-ben a Tegucigalpai Protokollal újraalkották a 
Közép-Amerikai Közös Piac (CACM) szervezeti struktúráját, melyet – a 
korábbi polgárháborúk lecsengését követően – a térségben meginduló 
demokratizálódás is nagyban segített. 1991-ben az Asuncióni Szerződés 
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integrációs próbálkozások hibáiból a bürokratikus apparátus minimali-
zálására törekedett. Ennek megfelelően a Déli Közös Piac a kezdetek 
óta a kormányköziség elvén való irányítást preferálja a szupranacionális 
intézményekkel szemben. 

Fontos kiemelni, hogy az 1990-es években újraéledt vagy formálódott 
együttműködések ismét inkább politikai döntések, mint a gazdasági 
tényezők eredőjeként jöttek létre. A formális megállapodások (szabad-
kereskedelmi övezet, vámunió stb.) megléte önmagában nem vezet köl-
csönös gazdasági egymásrautaltság kialakulásához. Jó példa lehet erre 
a MERCOSUR esete: a szervezet országai közötti gazdasági függőség 
ugyan 1999-ig növekedett, de azt követően stagnálni, illetve csökkeni 
kezdett; mindeközben a Kínától való dependenciájuk jelentősen nőtt. 7 A 
20. század közepén tett próbálkozásokat leszámítva Latin-Amerika tehát 
elsősorban politikai, s nem gazdasági alapon integrálódik, legalábbis 
az eszmei célkitűzéseket és motivációkat illetően. Ennek a politikai 
együttműködésnek a szubkontinens esetében van egy sajátos társa-
dalmi hajtóereje, amely megkülönbözteti például az európai integrációs 
folyamatoktól. 

A négy országot felölelő MERCOSUR esetében igen zárt gazdasá-
gokról beszélhetünk, még akkor is, ha ez a zártság az elmúlt közel húsz 
évben némileg oldódott. 1991 és 1998 közöttre tehető az integráció 
fénykora, melyet aztán az ezredforduló brazil, majd argentin illetve 
uruguayi válsága jelentősen megtépázott. Ezt követően az országok 
egymás közötti kapcsolata csökkent, és csak 2002-től indult meg egy 
újabb gazdasági növekedés. Ugyanakkor a klasszikus értelemben vett 
integráció megkívánta gazdasági interdependenciáról nem beszélhetünk: 
Brazíliának a MERCUSOR többi országával folytatott kereskedelme ma 
hasonló arányt képvisel mint 1991 előtt – így az integráció belső keres-
kedelemélénkítő hatása elhanyagolható.8

A szakirodalom szereti összevetni a MERCOSUR esetét az Európai 
Unió példájával. Ez azonban számos – ha nem minden – tekintetben 
hibás analógia. (Az intézményi struktúra tekintetében igencsak különböző 
a két integráció, és az EU egy sajátos európai jelenség.) A MERCOSUR 
példája alkalmas lehet annak elemzésére, hogy a meghatározó politikai-
gazdasági erők a regionális integráció milyen lehetőségeivel számolnak 
a szubkontinens esetében.

A MERCOSUR jövője körüli viták ideológiai alapon szerveződtek az 
utóbbi években: alapvetően megkülönböztethetjük a progresszivista és 
a realista álláspontot. Az előbbit képviselik az úgynevezett egzisztencia-
listák és a haladás hívei, mint Hélio Jaguaribe és Aldo Ferrer9, valamint 
a jelenlegi brazil elnök, Lula da Silva hivatali apparátusa. A másikat a 
liberálisok, az instrumentalisták mint például Paulo Roberto de Almeida10, 
Roberto Bouzas, Pedro da Motta Veiga és Ramón Torrent11, valamint 
a korábbi brazil – Fernando Henrique Cardoso vezette – kormányzat. 
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elvén, konszenzussal hozzák meg. A tagállamok képviselői a megvá-
lasztott kormányokból kerülnek ki. Egy-egy döntés csak akkor emelkedik 
érvényre, ha azt a hazai törvényalkotás is elfogadja. Ennek megfelelően 
a MERCOSUR demokratikusnak nevezhető, amennyiben tagországai 
megfelelnek a demokratikusság kritériumának. Egy regionális parlament 
lehetősége a MERCOSUR esetében annak átláthatósága és társadalmi 
elfogadottsága miatt igen kérdéses. A parlament összetételének kiala-
kítása különösen nagy kihívást jelentene. Brazília az együttműködés 
népességének 80%-át alkotja. A tagországok népességszámbeli kü-
lönbségeiből kifolyólag12 egy „torz parlament” mindenképpen hátrányos 
és igazságtalan lenne bizonyos tagállamokkal szemben. Egyedül a 
tagországok számának növelésével lenne korrigálható ez az aszimmet-
ria. Például Venezuela teljes jogú taggá válása, a két nagy (Brazília és 
Argentína) valamint a két kicsi (Paraguay és Uruguay) között egyfajta 
kiegyenlítő erőt jelenthetne – de ennek az elképzelésnek legalább annyi 
ellenzője akad, mint támogatója.

Minden jel arra mutat, hogy a MERCOSUR meg akar maradni az 
intergovernmentális kormányzás keretei között: a nemzetállamok közvet-
lenül ellenőrizni kívánják a döntési mechanizmusokat, s nem tapasztalha-
tó társadalmi igény és bizalom a szupranacionális szervek kialakítására.13 
Az Andok Közösség és a közép-amerikai integrációk esetében létesített 
parlamentek gyakorlati kudarca is ezt erősíti. 

A realisták szerint ugyanakkor a MERCOSUR-on belül az energia, a 
szállítás és az infrastruktúra kiépítése, így a „kézzelfogható” – fizikai, 
funkcionális – összeköttetés és integráció lenne kívánatos. Szerintük 
a brazil és argentin külpolitika különbözőségei miatt kivitelezhetetlen 
a közös kül- és védelmi politika megvalósítása. Ugyanakkor elismerik, 
hogy nem lehetetlen e politikák közelítése. A realisták szerint kívánatos 
lenne a közös monetáris politikai koordináció, melyhez azonban nem 
szükséges közös valuta. A szociális és fejlesztési politikák összehango-
lásának lehetőségét megkérdőjelezik. Ennek alapvető akadályát a tag-
országok heterogenitásában és a közös költségvetés hiányában látják. 
A MERCOSUR-ban – szemben az EU-val – a transznacionális szereplők 
igen gyengék. Az interdependencia alacsony szintű és nincsenek olyan 
szupranacionális intézmények, mint az EU esetében a Bizottság vagy a 
Bíróság. Így nem valósult meg spillover14 a kulcsterületeken. A realisták 
a neofunkcionalista elméletet, egyfajta európai modellt szeretnének 
megvalósítani a régióban. Egy – a térségben hagyományok nélküli – 
infrastrukturális és gazdasági alapú integrációt sürgetnek.

A valóságban azonban nem egy európai típusú, hanem egy puha integ-
ráció valósult meg a MERCOSUR-ral. A Lula-apparátus pedig a sajátosan 
progresszivista szemlélet szerint igyekszik lavírozni és irányítani.
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összevetése négy dimenzió mentén:15

PROGRESSZIVISTÁK REALISTÁK
1. a regionális in-
tegráció alapja

közös ideológia, az or-
szágok szuverenitását és 
biztonságát garantáló po-
litikák (ún. high politics)

interdependencia és 
low politics (például a 
gazdaság- és környe-
zetpolitika területén tör-
ténő együttműködés)

2. az integráció 
összetartó ereje

közös identitás konkrét, gyakorlati 
(mint például nemzeti, 
szektorális) érdekek 

3. az integráció 
jelenlegi állapo-
tának megítélése

a kereskedelmi aspek-
tus túlhangsúlyozott, 
míg a fontosabb társadal-
mi és politikai aspektusok 
el vannak hanyagolva;
– demokratikus deficit

a politikai aspektus 
túlhangsúlyozása, 
mely hátrányos a gaz-
dasági integrációra

4. a jelenlegi 
patthelyzet felol-
dása

a civil társadalom ak-
tívabb bevonásával és 
képviseleti intézmények 
kiépítésével

a technikai együttmű-
ködés erősítésével és 
magasabb fokú funkci-
onális integráció által 
(például az infrastruktú-
ra fejlesztésével)

Valójában a szervezet esetében a legnagyobb akadályt nem egy 
esetleges demokratikus deficit jelenti, hanem a végrehajtásbeli akadá-
lyok. Nevezetesen az, hogy a közös döntések belsővé tétele a nemzeti 
bürokrácia függvénye, melyen sokszor fennakadhatnak fontos határo-
zatok. 2002-ben például a regionális döntések fele. Ezzel a problémával 
valamennyi latin-amerikai integrációs kezdeményezés küzd.

Az utóbbi évtizedben a szubkontinensen végigvonuló pink tide, 
baloldali hullám következtében, és kifejezetten az Egyesült Államok 
hegemón uralmának megrendülése óta, egyre nagyobb hangsúlyt 
fektet valamennyi latin-amerikai ország a közös összefogás megva-
lósítására. A térséget jellemző újregionalizmust nagyban formálta a 
régióra ható neoliberalizmus, mely azonban nem volt képes gazda-
sági stabilitást és társadalmi fejlődést teremteni a régióban. Éppen 
ellenkezőleg: tőkekoncentrációt, a társadalom jelentős részének 
további marginalizálódását, (még) rosszabb munkalehetőségeket 
és a dolgozók jogainak áruba bocsátását hozta magával. Mindez a 
progresszivistákat látszik igazolni. 
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társadalmi mozgalmak alapvető szerepet töltenek be a helyi hatóságok 
oldalán, s támogatják azoknak az egész amerikai kontinensre kiterjedő 
szabadkereskedelmi övezet (FTAA) kiépítése ellen fellépő és a regionális 
integrációt szorgalmazó törekvéseit.

Egyes latin-amerikai országok – mint például Peru, Chile és Kolumbia 
– bilaterális kereskedelmi megállapodások révén kötődnek az Egyesült 
Államokhoz vagy az Európai Unióhoz. Sokan szóvá teszik, hogy a fon-
tos kőolaj-exportőr Bolívia és Venezuela is inkább az összkontinensi, 
mintsem a blokkon belüli kereskedelmet gyakorolja aktívan. Mindebből 
arra lehet következtetni, hogy a latin-amerikai országoknak a világ egyéb 
régióival (a NAFTA-val, ázsiai és arab országokkal) kötött gazdasági 
megállapodásai csökkentik egy esetleges erős regionális gazdasági 
együttműködés kialakulásának a lehetőségét, s növekvő függőséget 
alakítanak ki a világ más országaival.

Mindeközben Venezuela, Bolívia, Ecuador és a MERCOSUR orszá-
gai olyan regionális kezdeményezésekkel próbálnak lendületet adni az 
együttműködésnek a szubkontinensen, mint az UNASUR (Unión de 
Naciones Suramericanas – Dél-amerikai Nemzetek Uniója) vagy az ALBA 
(Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Bolívari 
Alternatíva a Mi Amerikánk Népei Számára) mozgalma. Mindezen pró-
bálkozások különböző célokat és perspektívákat fogalmaznak meg, de 
fontos jellemzőjük, hogy minden esetben közösen képzelik azok meg-
valósítását. A megfelelő együttműködési forma keresése alakítja a régió 
országai közötti kapcsolatokat. Ezek a kezdeményezések alapvetően 
nem a gazdasági interdependenciára építenek, így nem a fent említett, 
egyéb gazdasági megállapodások konkurenseiként kell rájuk tekinteni. 
Ezeket a megállapodásokat a politikai szándék és egy sajátos latin-ame-
rikai habarcs tartja össze.16

Latin-Amerika esetében az egyes regionális és szubregionális kez-
deményezések – így például a MERCOSUR és az Andok Közösség 
tagországait tömöríteni hivatott UNASUR – nem egymás helyett vagy 
ellen szerveződnek, hanem egymás kiegészítésére, az adott szerveze-
teket gyengítő problémák felszámolására. A legtöbb esetben deklaráltan 
politikai síkon működő szervezetekről van szó. Felvetődhet a kérdés, 
hogy miért akarnak a politikai-ideológiai heterogenitástól sem mentes 
latin-amerikai országok mindenáron közös kooperációt megvalósítani. Mi 
lehet a célja egy esetleges dél-amerikai katonai-védelmi szövetségnek, 
mely magába olvasztja Argentínát, Bolíviát, Brazíliát, Chilét, Ecuadort, 
Guyanát, Kolumbiát, Paraguay-t, Uruguay-t, Perut, Suriname-t és Vene-
zuelát is? Hiszen Latin-Amerika ma sem mentes a területi konfliktusoktól 
(Chile–Bolívia; Venezuela–Guyana), valamint a gazdasági és politikai vi-
táktól (Argentína–Uruguay; Brazília–Paraguay; Brazília–Argentína stb.).17

Latin-Amerika mindezen törekvéseivel a világrendszer multi-
polarizációjára törekszik. A világ más térségei felé való nyitással – az egy-
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való gazdasági függőségét oldani és a perifériák helyzetét erősíteni. A 
szubkontinens alapvetően tisztán látja saját gazdasági struktúrájában rejlő 
korlátait, ugyanakkor a politikai alapú regionális integrációs törekvések ré-
vén igyekszik meghatározó tényezőként fellépni a nemzetközi porondon. 
Mint ahogy Samuel Pinheiro Guimarães, brazil diplomata is kifejti írásai-
ban: Latin-Amerikának az állami és nem állami szereplők formálta cent-
rum-periféria modellben kell megtalálni a helyét. A rendszert a gazdasági, 
politikai és katonai erőpotenciál alakítja. Latin-Amerika szempontjából 
is kívánatos, hogy ezen potenciálok ne egyetlen gigantikus központban 
egyesüljenek.18 A térség saját gazdasági potenciálját nem képes a régió-
jára kiterjedő együttműködések révén növelni. Gazdasági téren minden-
képpen nyitásra van szüksége. Ezzel szemben a regionális politikai és 
katonai együttműködés megvalósítását – mindennemű szubkontinentális 
heterogenitás ellenére – szükségesnek, szükségszerűnek tartja. 

Van Latin-Amerika esetében egy sajátos társadalmi hajtóerő, amely a 
fent említett törekvéseket és kooperatív folyamatokat össze- és életben 
tartja. A brazil baloldal számára a megvalósuló regionális integrációnak 
hűnek kell lennie a társadalmi mozgalmak történelmi törekvéseihez és 
erősítenie kell az identitások közötti szálakat. Így nem elég pusztán gaz-
daságpolitikai és kereskedelmi célok kitűzése és megvalósítása. Politikai, 
szociális, kulturális és identitásbeli kooperációra van szükség. Társadalmi 
szolidaritásra. Ez az a nagyon fontos aspektus, az az összetartó elem 
és erő, amely akkor is működik Latin-Amerikában, amikor a gazdasági 
mutatók látszólag másra ösztönöznek. 

Egy aktuális példa: 2010. január 12-vel hirdette ki Lula da Silva brazil 
elnök az UNILA (Universidade Federal de Integração Latino-Americana 
– a Latin-amerikai Integráció Szövetségi Egyeteme) megalapítását. 
Az intézmény a latin-amerikai integrálódás kiteljesítésének egy újabb 
kifejezési formája, szándéka. Az egyetem sajátos képzést kínál: a helyi 
realitás megismerését, a piac logikája előli elmenekülés lehetőségét. 
Teszi mindezt saját pedagógiai projekttel, kétnyelvű formában, brazil és 
külföldi hallgatók számára egyaránt. A brazil elnök szerint az UNILA egy 
olyan siker, mely mindazoknak és mindazokról szól, akik nem félnek 
szembeszállni a piac és üzlet diktálta logikával és akik hisznek abban, 
hogy a regionális integrációnak társadalmi, kulturális, identitásbeli kez-
deményezéseket kell megvalósítania.19

Az UNILA szembehelyezkedik az oktatási szektort érintő egyéb integ-
rációs kezdeményezésekkel. Lula da Silva apparátusa szerint 1996 óta 
a Világkereskedelmi Szervezet a felsőoktatást kvázi szolgáltatásként 
kategorizálja, ami ezáltal a képzés és oktatás elüzletiesítéséhez vezet. 
A felsőoktatás kikerül az állam kezéből, s ezáltal sérül az az alapvető 
elv, hogy a képzéshez mindenkinek azonos joga van, s ezt a jogot az 
Államnak kell biztosítania, mégpedig mindenki számára ingyenes és 
minőségi oktatással.20
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identitást és a népek közötti szolidaritást, ostorozva az oktatás piaci té-
nyezőként való felfogását. Szembehelyezkedik a neoliberális elmélettel, 
elősegíti a szomszédos országok közeledését, s szorgalmazza azok 
szuverén hatalmának gyakorlását a nemzetközi kontextusban. Kiváló pél-
da ez egy progresszivista, latin-amerikai integrációs kezdeményezésre. 
Brazíliában az UNILA megalakulását a diákok számos megemlékezéssel 
köszöntötték. 

Igen, Latin-Amerika esetében a kulcsszó a szolidaritás, ami nem ma-
gyarázható a klasszikus integrációs elméletekkel. Az alapvető ellentét 
Latin-Amerikában nem is a bal- és a jobboldal között van, hanem a 
demokrácia és piacgazdaság elkötelezett hívei és az ebből kiábrándult 
nacionalista-populista erők és törekvések között. Noam Chomsky szerint 
a populista politikusok azért erősödhettek meg Latin-Amerikában, mert 
a demokratikus intézmények kiüresedtek, és az emberek kiábrándultak 
a hagyományos pártokból és politizálásból21 – valamint azért, mert a 
populizmusnak hagyománya van a kontinensen.

Nem mítosz csupán, hogy a latin-amerikai országok között létezik 
valamifajta szolidaritás és összetartás. Az Egyesült Államok gazdasági 
függésre építő, bejáratott, nyomásgyakorló politikája azért vallott az 
utóbbi években többször is kudarcot Latin-Amerika esetében, mert a 
szegénység és társadalmi feszültség a gazdaságon kívül más dimenzi-
ókban is cselekvést indukál. 
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Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum
Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért?

Typotex Kiadó, 2010

„Azért mi ezen túl nem is me rünk sen kit gyar ló test sze rint, sőt ha 
is mer tük is Krisz tust gyar ló test sze rint, most már többé nem is-
mer jük.  Krisz tus híve új te rem tés. Ami volt, az el múlt, ím’ min den 
meg újult.” (Pál apos tol má so dik le ve le a ko rin thu si ak hoz 5. 16-21.)

Szent Pál har ci as meg nyil vá nu lá sa a ko rin thu si ak hoz írt le ve lé ben az 
első példa a tör té ne lem ben arra, hogy a for ra dal mi lo gi ka ra di ká li san 
sza kít a múlt tal – véget vetve ezzel a Koz mi kus Egyen súly és más 
ha son ló po gány ba bo nák ko rá nak. Mit je lent ma vissza tér ni ehhez 
a ál lás pont hoz?

A poszt mo dern kor szak egyik leg szá nal ma sabb vo nat ko zá sa a 
„szent” kü lön bö ző ál ar cok ban tör té nő új bó li fel buk ka ná sa a New 
Age po gány sá gá tól kezd ve a val lá sos ér zé keny ség de konst ruk ti viz-
mu sá ig. Ho gyan tud egy mar xis ta szem be száll ni a ma ra di ság ilyen 
heves tá ma dá sá val?

Žižek A tö ré keny ab szo lú tum-ban meg koc káz tat ja azt az ál lí tást, 
hogy a ke resz tény ség nek és a mar xiz mus nak együtt kel le ne fel ven-
nie a har cot az új spi ri tu a liz mus tá ma dá sá val szem ben. A ke resz tény 
örök ség fel for ga tó erejű lé nye ge túl sá go san is ér té kes ahhoz, hogy 
meg hagy juk a fun da men ta lis ták nak. Ide vá gó ál lás fog la lás ez egy 
mar xis tá tól annak a Krisz tus nak 2000. szü le té si év for du ló já ra, aki 
tu da tá ban volt, hogy vi lá gunk ban a sze re tet gya kor lá sá hoz tűz és 
vas kell het.


