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Serge Halimi

Miután Barack Obama amerikai elnök az afganisztáni harcokat „szükséges háború”-nak nevezte, aligha csodálkozhat azon,
hogy  az afganisztáni  amerikai  hadvezetés  további 40 000  katonát  próbál  kicsikarni  tőle.  Az immáron  nyolc  éve  tartó
háborúban  ezt  a  taktikát  követi  ugyanis  Stanley  McChrystal  tábornok,  akit  maga  Obama  nevezett  ki  a  csapatok
parancsnokává.

Vietnamban az Egyesült Államok korrupt, illegitim, a lakosság
által  bábnak  tekintett  kormányok  sorát  támogatta  –
sikertelenül.  Afganisztánban  sem a  britek,  sem a  szovjetek
nem  tudták  tartósan  megvetni  a  lábukat,  komoly  katonai
erőfeszítéseik  ellenére  sem.  Ma,  jóllehet  az  amerikai
veszteségek viszonylag szerények (2001 óta eddig 850 halott,
miközben  ’68-ban  Vietnamban  1200-an  vesztették  életüket
havonta),  a  háborúellenes  mozgalom  pedig  igencsak
lagymatag, vajon miféle „győzelemre” számíthatnak a nyugati
csapatok  az  afgán  hegyek  közt  bolyongva,  és  a
drogkereskedelem  frontjai  közé  szorulva,[1]  miközben
ráadásul azzal vádolják őket, hogy egyenesen az iszlám ellen
harcolnak?

Bernard Kouchner francia külügyminiszter mindenesetre  azt
reméli, hogy „golyóálló mellénnyel nyerjük meg a szíveket”.
[2]McChrystal tábornok véleménye szerint pedig „nem az a
feladatunk, hogy a lehető legtöbb tálibot öljük meg, hanem
hogy  megvédjük  a  lakosságot.”[3]  Az  ilyen  nyilatkozatok
mögött  a  cinizmuson  túl  az  a  háborúról  szőtt  nyugati
elképzelés húzódik meg, hogy lehetséges egyszerre elősegíteni
a társadalmi fejlődést és háborút nyerni egy olyan területen,

ahol egyébként is alig lehet megkülönböztetni a lázadókat a civil lakosságtól. Vietnamban Andrew Kopkind amerikai újságíró
sommás képlettel illusztrálta ezt a fajta „felkelés ellenességet”: „reggel cukorka, este napalm”.

Ha már a nacionalista erők legyőzésében aligha reménykedhet  – kitartásukat  Washington már akkor megtapasztalhatta,
amikor amerikai támogatással a  Szovjetuniót  véreztették ki –,  az Egyesült  Államok legalább azt  szeretné elérni,  hogy a
tálibok és az al-Kaida közötti amúgy is feszült viszony tovább romoljék[4]. A 2001. szeptember 11-i merényletek másnapján
Washington ez utóbbiak megsemmisítése végett  küldte katonáit  és távirányítású repülőgépeit  Közép-Ázsiába, nem pedig
azért, hogy az afgán kislányok is járhassanak iskolába.

Noha az immár Nobel-békedíjas Barack Obama elutasítja  – a neokonzervatívok hő  vágyát –  a katonai helyzet további
eszkalálódását, néhány egyértelmű  válasszal még mindig adósa maradt  a nyilvánosságnak. Annak tisztázása például még
mindig várat magára, hogy bombázással és katonai megszállással ritkán lehet egy népet boldoggá tenni, hogy Oszama bin
Ladennek ma már csak egy maroknyi híve van az afgán hegyek közt, végül pedig az, hogy egy esetleges kompromisszum a
kevésbé  fanatikus és elvakult  tálibokkal [lásd:Patrick Porter  cikkét  ugyanebben a  számban] nem fenyegeti az Egyesült
Államok nemzetbiztonságát. Oroszország, Kína, India és Pakisztán, mely országoknak aligha érdeke, hogy ez a regionális
feszültség ilyen akut maradjon, elősegíthetnék a tárgyalásos rendezés felé nyitást. Életünk kockáztatása  a „demokráciáért”,
ráadásul  egy  vadidegen  országban,  ma  már  igen  különös  elszántságra,  áldozatkészségre  vall  –  nade  tényleg áldozzuk
életünket és vérünket Hamid Karzaiért?! Mi értelme van ennek, ha maga McChrystal tábornok is elismerte, hogy Karzainak,
aki csupán „Kabul polgármestere”  és csak választási csalás révén maradt  hatalmon, – szinte  hihetetlen – de  mégiscsak
sikerült nosztalgiát ébresztenie „a tálib rezsim biztonsága és igazságossága” iránt –  legalábbis ami az afgán lakosság egy
részét illeti.
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Habár közel 35 ezer brit, német, francia, olasz katona harcol a lázadók ellen az amerikai hadsereg oldalán, ezek a kérdések –
úgy tűnik – nem érdeklik az európai vezetőket. A NATO-döntések egyre inkább Washingtonban születnek. Nicolas Sarkozy
francia köztársasági elnök nemrég jelentette be Párizsban, hogy nem küld „egyetlen új katonát sem” a tálibok elleni harcba.
De azt is hozzátette: „Maradjunk-e Afganisztánban? Azt mondom, igen. Azért kell  maradnunk, hogy győzzünk.”[5] Egy
kétoldalas interjú sorai közé rejtve,  nyilatkozata nem váltott ki semmilyen visszhangot. Ez volt a legnagylelkűbb módja a
reagálásnak… No comment.

A szerző, Serge Halimi, a Le Monde diplomatique főszerkesztője

 

Fordította: Ferwagner Ákos  

[1] Afganisztán állítja elő a világ heroin termelésének 93%-át. Ahmed Rashid: The Afghanistan Impasse. The New York
Review of  Books, 2009. október 8. Lásd a Le Monde diplomatique honlapján a „L’opium, principale production afghane”
című térképet! http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/afghanopium2009

[2] Canal +, 2009. október 18.

[3] Le Figaro, 2009. szeptember 29.

[4] Syed Saleem Shahzad: Al-Qaida contre les talibans. Le Monde diplomatique, 2007. július.

[5] Le Figaro, 2009. október 16. Ségolène Royal osztotta ezt a véleményt: „Az afganisztáni háborút meg kell nyerni, és meg
is fogjuk nyerni.”

 

 

Cimkék: franciaország usa háború geopolitika afganisztán
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Hegyi Gyula

A koppenhágai csúcsot  már  Singapore-ban  a  kukába  dobták.  Ez így  bicska-nyitogatóan  cinikus  felütés,  a  legrosszabb
zsurnalizmus.  De  sajnos  a  valóság még cinikusabb.  Néhány  héttel  a  több  éve  tervezett  és  előkészített  koppenhágai
klímakonferencia előtt az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezetői singapore-i találkozójukon
bejelentették,  túlságosnak  rövidnek  találják  az  időt  ahhoz,  hogy  érdemi  előrelépés  történjen  az  üvegházhatású  gázok
kibocsátására a dán fővárosban. Három hét kevés egy jogilag is kötelező megállapodás előkészítéséhez, érveltek a kínai és
amerikai  vezetők,  mintha  csak  Singapore-ba  érkezve  a  szállodájukban  értesültek  volna  arról,  hogy  2009  végén
Koppenhágában dönteni kellene a hamarosan lejáró kiotói protokollt felváltó új klímavédelmi megállapodásról. Pedig már a
2007-es, Baliban megrendezett konferencián lefektették azt a forgatókönyvet, amely politikai egyeztetések és tudományos
értékelések sorozatán keresztül logikusan vezetett volna el a koppenhágai megállapodásig.

Manuel Barroso, az Európai Bizottság nemrég újraválasztott
elnöke  egyszer  úgy  fogalmazott,  hogy  ha  a  dolgok  úgy
folytatódnak,  ahogy jelenleg haladnak,  akkor  nemsokára  az
Egyesült Államok lesz a világ tudományos központja, Kína az
ipari,  India  a  szolgáltatási  centruma,  Európa  pedig  a
múzeuma.  Singapore  megmutatta,  hogy  ez a  jövő  bizonyos
tekintetben  már  elkezdődött.  Bár  a  klímaváltozás  elleni
küzdelmet az Egyesült Nemzetek Szervezete hangolja össze, s
idén  december  7-e  és  18-a  között  százkilencvenkét  ország
képviselőit  várják  Koppenhágába,  a  téma  a  tudósokon,
filozófusokon és a  zöld  aktivistákon túl elsősorban csak az
európai  politikusokat  izgatja.  Az  ázsiai  térség  gazdasági
nagyhatalmai  egyelőre  fejlődni  akarnak  környezetvédelmi
korlátozások  nélkül,  s  több-kevésbé  nyíltan  úgy  érvelnek,
hogy előbb ők is el akarják  érni a  fejlett  nyugati országok
technikai és infrastrukturális színvonalát – majd aztán érnek
rá ökológiával bajlódni.

Ebben jó partnerük az Egyesült Államok. Obama elnök és a
demokraták  szavakban  ugyan  elkötelezték  magukat  a
klímaváltozás  elleni  küzdelem  mellett,  a  Bush-korszak
reakciós demagógiája  után üdítően környezettudatos módon

beszélnek, de  az amerikai gazdaságot  érdemben korlátozó lépések meghozatalára  egyelőre  ők sem hajlandóak. Érdemes
megfigyelni azt  az ügyes összjátékot,  amellyel Kína  és az Egyesült  Államok – hol egymásra  támaszkodva,  hol egymás
mulasztására hivatkozva – sok éve akadályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának jogilag kötelező érvényű, globális
csökkentését. Singapore ebben az értelemben beszédes jele az erőközpontok megváltozásának. Az új világ legbefolyásosabb
vezetői – ázsiai csúcstalálkozó címen – ott gyűltek össze, s onnan üzenték meg Európának, hogy a koppenhágai buzgólkodás
hiábavaló.  A keserű  üzenetet  egyelőre  ostyába  csomagolták,  úgymond lehetőséget  látnak arra,  hogy a  dán  fővárosban
politikai megállapodás szülessen egy majdani, végleges döntésről.

Az európaiak ambiciózus terveiben az is szerepelt, hogy 2050-re – tehát a következő négy évtized során – ötven százalékkal
csökkentsük a világ üvegházhatású gáz-kibocsátását. A kínaiak Singapore-ban megüzenték, hogy ez a cél szerintük nem csak
irreális,  de  alá  is  áshatja  az érdemi megállapodást.  Vagyis  nem ők,  hanem azok  veszélyeztetik  a  klímavédelmet,  akik
„túlságosan sokat” akarnak tenni érte. Ezt a kicsavart logikát Magyarországon is gyakran hallhattuk a politikai szabadsággal
kapcsolatban a régi rendszerben. Úgy állították be, mintha nem a hatalom veszélyeztetné a szabadságot, hanem az, aki többet
akar belőle, mint amit a hatalom saját jó szándékából vagy a geopolitikai korlátok között engedélyez, vagy engedélyezhet. E
cinikus logika újbóli felbukkanása, ezúttal a markáns klímavédelem elgáncsolására, jól mutatja, hogy a szabadság korlátozása
és a nyers gazdasági érdekek kiszolgálása ugyanarról a tőről fakad.

Mit tehet Magyarország az óriások birkózásában? Az Európai Unió tagjaiként támogatnunk kell a közösség erőfeszítéseit,
melynek – mint a legtöbb közös projekt esetében – a francia-német páros az élharcosa. Részint a jövőért való felelősség,
részint a hazánkat is érintő káros hatások (elsősorban az Alföld elsivatagosodása) miatt. De tudnunk kell, hogy a negatív
következmények  egy  részét  már  semmiképpen  sem  lehet  visszafordítani.  Vagyis  nem  csak  az  üvegházhatású  gázok
kibocsátását kell csökkenteni, hanem a klímaváltozás visszafordíthatatlan hatásai ellen is védekezni kell. Az előbbi globális
célhoz az Európai Unió részeként valamelyest, önmagunkban azonban legfeljebb morzsányit tudunk hozzájárulni. Persze erre
is szükség van, a legkisebb erőfeszítésünk is az élhető jövőt szolgálja.
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A negatív következményekre azonban magunk is fel tudunk készülni, különösen, ha ügyesen kombináljuk a hazai és az uniós
forrásokat.  Hazánk kivételesen szerencsés a  bejövő  édesvíz mennyiségét  tekintve,  de  e  vizet  rosszul,  vagy sehogy sem
hasznosítjuk.  A  mezőgazdaság  szerepének  doktriner  lebecsülése,  a  vízügyi  szakemberek  elleni  boszorkányüldözés,  az
élelmiszeripar  jelentős részének  külföldi kézre  játszása  és a  szövetkezetek  szétverése  egyaránt  hozzájárult  ahhoz,  hogy
Magyarország az Unió 27 tagállama  közül az öntözött  terület  nagyságát  tekintve  az utolsó előtti helyen áll.  A nyugati
országokban átlagosan háromszor annyi területet öntöznek, mint nálunk, s ez esetben nem szidhatjuk az „átkos múltat”, mert
a hajdan jól működő öntözési rendszereket a kilencvenes években verték szét a rózsadombi kisgazdák. Édesvíz, egészséges
élelmiszer és itthon megtermelt, nem fosszilis energia – ezek a legközelebbi jövő stratégiai értékei, s Magyarországnak elvben
mindháromra kiváló lehetőségei vannak. Azaz inkább csak lennének, ha a politikai gyűlölködés és a sokféle beteges agyrém
helyett az élhető jövőről szólna a hazai közélet.

Nagyon fontos azt is megérteni, hogy akármilyen divatos téma is a klímavédelem, önmagában nem ad választ az összes
környezeti problémára.  Az üvegházhatású gáz káros klimatikus viszonyokat  (szélsőséges időjárást)  okoz,  de  rajta  kívül
nagyon  sok  olyan  káros  anyag  van,  amely  közvetlenül  veszélyezteti  a  környezetünket  és  az  egészségünket.  Súlyos
tragédiához vezetne, ha a klímaváltozás elleni küzdelem (vagy csak üres szövegelés) mellett nem jutna pénz és energia olyan
alapvető feladatokra, mint a rákkeltő anyagok kiszűrése a növényvédő szerekből, használati tárgyakból és élelmiszerekből, a
talaj  szennyezésének  mérséklése,  a  víz  és  a  levegő  tisztaságának  védelme,  a  hulladék  újrahasznosítása  és  a  hulladék
lerakásának fokozatos megszüntetése. Egyetlen példával élve Budapesten az elmúlt évtizedekben kilencszeresére nőtt  az
asztmás megbetegedések aránya, és bizonyos körzetekben a kisgyerekek nagy eséllyel kapnak légúti megbetegedéseket a
közlekedéssel járó légszennyezés miatt. Ezen változtatni nem Singapore vagy Koppenhága dolga, nem is az Európai Unióé:
nekünk, itt Budapesten kell korlátoznunk a gépkocsiforgalmat és mérsékelni a károsanyag-kibocsátást. A levegőt – és vele a
tüdőnket - ugyanis nem a széndioxid, hanem a korom, egyes nehézfémek, veszélyes gázok és mikrorészecskék szennyezik.

Lesznek, akik számára a várható koppenhágai kudarc újabb ürügyet teremt arra, hogy hangzatos sirámokon túl érdemben ne
tegyenek  semmit,  és  Kínát  vagy  Amerikát  kárhoztatva  a  csak  itthon  és  általunk  megtehető  lépéséket  is  elszabotálják.
Lesznek, akik húsz évvel ezelőtti dogmákat ismételgetnek, és úgy védenék a környezetet, hogy a fosszilis energiák kiváltását
a  nem szénalapú forrásokkal ilyen, vagy olyan ürüggyel tovább gáncsolják. De remélhetőleg leszünk olyanok is,  akik a
magunk  életében  és  a  lehetőségünkre  álló  eszközökkel  úgy  védjük  a  klímát,  hogy  közben  a  víz,  a  levegő,  a  talaj,  a
mindennapi környezetünk és a természet tisztaságáért is cselekszünk. Ideális esetben – bár ettől a mai Magyarország sajnos
nagyon messze áll – akár erről is szólhatnának a tavaszi választások.

Cimkék: klímaváltozás nemzetközi jog
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Bernard Umbrecht

A berlini fal leomlása egy évvel megelőzte az NDK megszűnését. A Német Demokratikus Köztársaságot 1949-ben
alapították, 16 millió lakosa volt és Nyugat-Németország teljesen bekebelezte. Azóta az „emlékek hidegháborúja”
helyettesíti a blokkok hidegháborúját. Jaj a legyőzöttnek! Múltjából semmi sem marad.

 

Májusban zárult le az a német parlament által kiírt  országos
pályázat,  amelyen minden művész és építész indulhatott.  A
projektfelhívás  „az  egységet  és  a  szabadságot”  jelképező
nemzeti  emlékmű  megalkotására  vonatkozott.  A  pályázat
teljes  kudarccal  végződött:  a  több  mint  ötszáz  beérkezett
pályázati anyagból egy sem felelt meg. „Hogy ennyire  nehéz
egységesítő  jelképet  találni,  Németország  történelmi
problémája”  – állapította  meg Enzo Traverso  történész,  aki
most egy szemeszter erejéig a Berlini Szabadegyetemen tanít.
–  „Németország nagy  ország,  nagy  kultúra,  nagy  szerepet
játszott  a  történelemben,  de  nincs  pozitív  mítosza,  és
kénytelen állandóan negatívan definiálni önmagát. Ha mégis
pozitívan  határozza  meg  önmagát,  azt  a  szupranacionális
térben  teszi.  Az identitás-meghatározásnak  ezt  a  keresését,
mely  nem  etnikai-kulturális  jellegű,  az  alkotmányos
patriotizmus[1] fogalmában fedezzük fel.”

Traverso azt mondja, megdöbbentette „az a Berlinben nagyon
erősen  érzékelhető  ellentét,  amely  Németország  zsidó
múltjának rögeszmés visszaszerzése és ezzel párhuzamosan a
keletnémet múlt, az NDK történetének eltörlésére vonatkozó
ugyancsak  elszánt  törekvés  között  húzódik”.  Ez  a  német

társadalom emlékezetében tátongó szakadék– teszi hozzá – „Berlin központjában két helyen is szemmel látható: egyrészt a
hatalmas holokauszt-emlékműnél, amely azt jelzi, hogy Németország nem akarja elfelejteni a népirtást, másrészt pedig az
NDK egykori Köztársasági Palotájának  hatalmas üres  telkén”.  Egyfelől  betömnek egy  emlékezeti lyukat,  a  holokauszt
elutasítását, másfelől egy újabb emlékezeti lyukat kreálnak, akár úgy, hogy egyszerűen bontanak vagy rombolnak, akár úgy,
hogy Régine Robin szavaival „múzeumosdit játszanak”.[2]

Az elmúlt húsz évben végbement volna egyfajta „emlékezeti hidegháború”? Vagy inkább ez az egész folyamat beilleszkedik
egy szélesebb folyamatba: egy Németországban sokkal régebbinek számító hagyományba,  a  korábbi korok eltörlésének
tradíciójába?  Robin  szerint  ebben  az  országban  létezik  a  „damnatio  memoriae”[3]  hagyománya,  a  hatása  azonban
területenként  változik.  „Miközben  Németország lerombolja  a  Köztársaság Palotáját,  a  világbajnokságra  felújítja  a  náci
olimpiai stadiont. Ez pedig egyáltalán nem zavarja – állapítja meg a québeci írónő. – Sértetlenül megtartja Speer[4] – Hitler
építésze  –  lámpaoszlopait  a  városban,  ugyanúgy,  ahogy  a  bombatalálatokat  kapott  náci  épületek  többségét,  miközben
gyakorlatilag szisztematikusan lerombolja az NDK épületeit még az Alexanderplatzon is. Az NDK totális törvénytelenítése
zajlik. Azt szeretnék, hogy az NDK Németország történetében zárójelben legyen, hogy ugyanolyan szégyen legyen, mint a
Harmadik Birodalom. Semmi sem maradhat fenn: a himnusznak, a zászlónak, a jelképeknek, a hősöknek, az utcaneveknek,
az épületeknek, az iskolai tankönyveknek, az egyetemi tanrendeknek mind-mind el kell tűnniük.”

Ez azonban nem könnyű.  Ha  egyszer  a  fal megmaradt  darabjait  zománcfestékkel festették le,  hogy emlékeztessenek a
lerombolására, hogyan lehet ugyanakkor eltörölni mindazt, ami azelőtt volt? Végül már nem fogjuk tudni, miért állították fel.
És elfelejtjük azt is, hogy a fellázadt nép húsz évvel ezelőtt a Coca-Colán és a szupermarketeken kívül másról is álmodott.

A fal mögött… 17 millió ember számára itt zajlott az élet. Ezt pedig egy csettintéssel nem lehet eltörölni, főleg nem úgy,
hogy az egészet bukott alternatívaként mutatják be nekik. Senki sem akarja visszahozni az NDK-t, a többség azonban még
mindig,  húsz  év  múltán  is  pozitívan  viszonyul  hozzá,  amint  azt  az  „ostalgia”  továbbélésére  vonatkozó  vizsgálatok  is
bizonyítják: a keletnémetek 63%-a szerint a Kelet és Nyugat közötti különbségek még mindig jelentősebbek, mint a közös
jegyek.[5]  A szeptemberi szövetségi választások  eredménye  is  ezt  tükrözi.  A keresztény-demokrata  unió  és  a  liberális
demokrata párt szövetsége (CDU-FDP) többséget szerzett az ország minden részében kivéve a volt NDK területét, ahol a
nem szavazók magas aránya mellett, kisebbségben maradt.

Az  építészeken  kívül  mások  is  tiltakozni  kezdenek  az  ellen,  hogy  az  egykori  demokratikus  köztársaság  területén
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megfigyelhető, hogy eltűnik a lényeg. Például Philipp Oswald, a dessaui Bauhaus Alapítvány igazgatója, aki felemelte szavát
Berlin központjának a Spree és az Alexanderplatz közötti – középkori stílusú – újjáépítési tervek ellen. El kell mondani, hogy
itt  található  Karl  Marx  és  Friedrich  Engels  híres  szobra,  mely  néhány  nehéz felfogású  ember  számára  elviselhetetlen
maradvány.

„A nyugatnémetek inkább Toszkánával vagy a Balári-szigetekkel szerettek volna egyesülni”

A szövetségi Németország alkotmányának 1949-i elfogadása 60. évfordulója alkalmából májusban és júniusban kiállítást
rendeztek a Martin Gropius Bauban, a volt iparművészeti múzeumban „60 év – 60 alkotás” címmel, amelyet a szaksajtó egy
része „a győztesek művészeteként” aposztrofált[6]: minden, az egykori NDK-ban készült festményt vagy szobrot egészen
egyszerűen kizártak a kiállításról. A szelekció a csúcsát Wolfgang Mattheuer festő műveinek kiválogatásával érte el: azzal,
hogy csak az 1989 utáni műveit válogatták be, a kiállítás szervezői azt sugallták, hogy „valódi” művésszé csak a fal leomlása
után vált, holott az volt már korábban is. A hatvan alkotás az alkotmány 5.3. cikkelyének illusztrációja kívánt lenni, mely
szerint  „a  művészet  szabad”.  Azt  az erkölcsi igazságot  hirdették meg, hogy a  diktatúra  alatt  nem lehetséges a  művészi
alkotás.

Christoph  Hein  író  szerint,  aki nyilvánosan  utasította  vissza  a  meghívást  a  megnyitóra,  ez a  kiállítás „a  német–német
álegyesítés”  tényleges  állapotát  jelképezi.  Úgy  véli,  rosszul  látjuk  az  egyesítés  kérdését:  „Csak  a  keletiek  akarták  az
egyesítést. A nyugatiak számára Németország az Elbánál véget ért, amely az ő felfogásukban az orosz határt jelentette, nem
pedig egy másik Németország határát. A nyugatnémetek inkább a Toszkánával vagy a Balári-szigetekkel való egyesítésről
álmodozhattak, nem pedig az NDK-ról, amelyről semmit sem tudtak.” Amikor arra terelődik a szó, hogy a németek milyen
nehezen találnak egységszimbólumot, Christoph Hein tűzbe jön: „Egységszimbólumból nagyon is sok van! Ez a kiállítás is az.
A németországi szegénység adatai pedig egy másik hatalmas jelkép! A fizetések, a munkahelyek, a nyugdíjak egyenlőtlen
eloszlása, ezek a hatalmas szimbólumok!”

Könnyedén folytathatnánk ezt a felsorolást, amit konkrét példákkal illusztrálhatnánk és nem feledkezhetünk meg a maffiáról
sem, amelynek a kalábriai ága időközben kiterjesztette fennhatóságát Erfurtra, Lipcsére, Eisenachra.[7]

Thomas Heise új filmje, a Material (Építőanyag)[8] olyan felvételeket gyűjt csokorba, amelyeket az 1980-as évek végétől
2008 közepéig forgattak az NDK-ban és az egységes Németországban. A film címe az is lehetne: Ami megmaradt. „Ami
megmaradt, lefoglalja a gondolataimat. Ezek a képek állandóan új kapcsolatba lépnek egymással. Mozgásban maradnak. Az
építőanyag befejezetlen.  Abból áll,  amit  megőriztem magamban.  Az én képem.”  Egyúttal kísérlet  is az elmúlt  húsz év
mérlegének megvonására.

Mottó gyanánt Heise a következő mondatot írta fel: „A történelmet hosszúkás alakban képzelik el. Pedig inkább halmot,
kupacot formáz.” Ez is egy módja annak, hogy jelezzük, a történelem nemcsak egymás utáni lépésekből áll, hanem előre- és
visszalépésekből, fellendülésből és visszaesésből, láthatóból és láthatatlanból is. Ezt az eredeti dokumentumokban gazdag
művet nem úgy készítették, mint egy magyarázó kommentárokkal ellátott  dokumentumfilmet. A rendező  hagyta, hogy a
képek töredezett montázsban ütközzenek össze. A nézőnek a sorok között kell olvasnia, a szavak, sőt a képek között kell
hallania,  ahogy  azt  egy  egész nép  megtanulta.  Ezek  a  töredékek  gyakorlatilag azokat  a  pillanatokat  mutatják,  amikor
közvetlen  kapcsolatok  alakultak  ki,  mint  például  a  rabok  és  az  őrök  közötti  csereberét  egy  meghirdetett  amnesztia
pillanatában, vagy a keletnémet kommunista párt aktivistái és vezetőik közötti beszélgetéseket.

Heise  kétségbe vonja,  hogy „korhadt  dolog húzódik meg az események elbeszélésében”. Emlékeztet  például arra,  hogy
amikor a  Tienanmen téri tüntetésre emlékezve a felvonulók azt  kiabálták, „Egy nép vagyunk”, nem a nyugatnémetekre
gondoltak, ahogy később elhitetni próbálták, hanem a tüntetést körbevevő rendőrökhöz szóltak. „Ez az a realitás, amit el
akarnak törölni – mondja –, azt a pillanatot, amikor az emberek kiálltak az első sorba, hogy a saját érdekükben lépjenek fel.
Ebből az emlékből nem kérnek. Ünnepeljük a fal leomlását, de azt a tényt már nem, hogy egy nép szuverénnek nyilvánította
magát a hatalmi vákuummal szemben, sem azt, ahogy ennek következtében nem újraegyesítés, hanem annexió történt, a rend
helyreállítása  és  az  utópiák  elpusztítása.  A  szövetségi  köztársaság  nem  engedheti  meg  egy  szuverén  nép  létezését
Németország egyik  részén;  Németország akkor  nem maradhatna  fenn.  A fal azért  nyílt  meg,  hogy megakadályozzák a
forradalom kirobbanását.”

A letörlés, a háttérbe szorítás nemcsak a politikát, a kultúrát és a jelképeket érintette: az NDK egész ipari, technikai és
tudományos infrastruktúráját megsemmisítették. Edgar Most közgazdász ma is dühöng emiatt és még mindig Helmut Kohl
kancellárt hibáztatja azért, mert tudatosan döntött így, választási okokból. „Az átváltási arányt úgy meghatározni, hogy 4 000
márka fölött 1 nyugatnémet márka 2 keletnémet márkát érjen, gazdaságilag abszurd döntésnek bizonyult, mely lerombolta
Kelet-Németország gazdasági alapjait.  Amikor ezt  meghallottam, azt  hittem, még mindig Günter Mittag[9]  korát  éljük.”
Ahogy az utóbbi – csak már túl későn –, úgy Kohl is követelte Most fejét, szintén sikertelenül.

Most nagyon büszke a származására és erős türingiai tájszólására. Nem mostanában kezdett el őszintén beszélni. Számára és
mások számára is az NDK a szabálytalan üzelmek terepe volt attól kezdve, hogy megtanulták kijátszani a korlátokat. Most
jelentette meg Ötven év a tőke szolgálatában című önéletrajzát. „Csakhogy két különböző világban” – teszi hozzá. Most az
NDK nemzeti bankjának elnökhelyettese volt, majd megalapította az első keletnémet magánbankot, később pedig a Deutsche
Bank berlini székházának legfelső emeletén kötött ki. „A nemzeti banki korszakomban az állam monetáris és hitelpolitikáját
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irányítottam. Az általam meghozott döntések középpontjában általában a következő kérdések álltak: hasznos-e az államnak,
a  társadalomnak?  Hasznosak-e  a  vállalatoknak  és  a  munkafolyamatoknak?  És  csak  ezek  után  következett  az,  hogy
mennyiben szolgálják a bankot. A magántőke esetében az értékek komplett megfordulásáról van szó: az első számú kérdés
az, hogy a döntések mennyiben szolgálják a bankot.”

1990-ben jó lett volna, ha hagynak egy kis gondolkodási időt: „Minden, amit az NDK-ban létrehoztak, félre lett dobva. Az
adminisztrációt a Nyugat vette a kezébe. A vezetőknek ideküldött emberek pedig, nem igazán voltak első osztályúak. Az
egyetemeken a nyugati professzorok foglalták el az összes helyet, a Tudományos Akadémiát feloszlatták.[10] A volt NDK
összes  tudományos  szaktekintélyét,  akik  tökéletes  konkurenciát  jelentettek  a  nyugatiak  számára,  félreállították.  Ezt  a
folyamatot azóta sem próbálták meg kiértékelni és felmérni a hatását.” A nyugatiak elfoglalták a terepet. Így már könnyű
megérteni, hogy a keletnémetek miért érzik magukat másodrendű állampolgároknak.

Még ha el is fogadjuk, hogy az NDK végeredményben a lehetőségeit meghaladó színvonalon élt, a bankárunk szerint nem
igaz az, hogy az ország az 1980-as évek végén a fizetésképtelenség szélére sodródott. Franciaország – állítja – kész volt
hitelezni. Bár nem egy nosztalgiázó típus, de Mostnak, mint sok más közgazdásznak is, az a benyomása, hogy újra élnek egy
már egyszer átélt, irreális időszakot.  Szerinte az NDK végének kezdete 1972-re, Erich Honecker hatalomra kerülésére nyúlik
vissza. Az új vezető államosította az összes kis- és közepes vállalkozást, valamint a kiskereskedelmet és arra törekedett, hogy
a  realitásoktól  elszakadó  „gazdaság-  és  társadalompolitikai  egységet”  kovácsoljon.  A kivitelezés,  a  végrehajtás  Günter
Mittagra  hárult,  aki  a  párt  nevében  úgy  bánt  el  a  keletnémet  vállalatokkal,  hogy  ugyanazokat  a  felelőtlen  és  irreális
elvárásokat támasztotta velük szemben, mint a részvényesek a tőkésvállalatokkal szemben.

„Kijelentem, hogy sohasem írtam alá semmit azért, hogy megtartsam az állásomat, sem a régi rendszerben, sem az
újban”

Christian  Wegerdt  nem írt  önéletrajzot,  de  bevallja,  gondolkodott  már  azon,  hogy  neki  is  meg kellene  próbálnia.  Az
anyagfizikai szakmérnök elmeséli, hogyan lett egy szocialista vállalat vezetőjéből kapitalista „vállalkozó”, ami ismeretlen
terület  volt  számára.  Drezdában  találkozunk,  cégének,  az  IMA  Dresdének  a  székhelyén,  mely  anyagelemzésekkel
foglalkozik.  160  alkalmazottja  van,  túlnyomó többségük mérnök,  főleg repülőgép-ipari  (Airbus),  de  autóipari  és  vasúti
megrendelésekre is dolgoznak, ezenkívül részt vesznek szélenergiai és orvosi kutatásokban is. Igaz, Szászország gazdasági
környezete  nem a  legkedvezőbb:  Szászország ugyanis,  mely  Németország egyik  legiparosodottabb  térsége,  és  jelentős
exportőr,  jobban  megszenvedte  a  válság  következményeit,  mint  mások.  Kohászati  és  fémipari  tanulmányai  után
beszélgetőpartnerünk hamar egy, a gazdasági minisztérium közvetlen ellenőrzése alatt álló bánya- és vaskohászati kombinát
(nagy állami vállalat) tudományos és technikai, majd kutatási igazgatója lett.

Az NDK-ban, a legjobb esetben is csak egyszer lehetett visszautasítani a miniszterhelyettesi kinevezést, kétszer már nem.
Wegerdt  ezt  a  maga  kárán  tanulta  meg.  Az 1980-as  évek  végén  büntetésként  élte  meg az áthelyezését,  egy  900  főt
foglalkoztató tudományos és technológiai intézetbe, amely a korrózió jelenségének kutatására szakosodott – ezt a vállalatot
vezeti ma is. Mit tett  a fal leomlása után? „Bejártam egész Németországot, de senkinek sem kellettünk. 1990–1991-ben
négyszáz embert  kellett  elküldenünk.  Végül a  Treuhand[11]  döntött:  vagy  privatizálni  kell,  vagy  felszámolják  a  céget
1992-re. Négyen úgy döntöttünk, visszavásároljuk a vállalatot.” Sikerült.

A nyugatnémet  gőg azóta  is nyomasztja  Wegerdt-t: „azt  hitték,  hogy nem tudunk se  számolni,  se  késsel-villával enni”.
Szerinte az a rövid időszak, ami az emberjogi vitákról szólt, hirtelen megszakadt, „mások döntettek rólunk, a konkurencia
ideológiájával,  versenyfutottunk a  kiszorításunk ellen, amit  részben a  hódító mentalitás,  részben jó szándék vezetett,  de
mindenesetre  végtelenül  hetvenkedő,  ostoba  és  arrogáns  módon”.  Az a  mód,  ahogy  a  Treuhand  az egész keletnémet
gazdaságot kezelte, „nem volt egyéb, mint a központosított gazdaságirányítás, csak fordított célokkal”.

Egy 2001-es konferencián, melynek írott anyagát átadta nekünk, a cégvezető úgy vélte, „rossz azzal szembesüli, hogy olyan
immorális folyamatok mennek végbe,  melyek révén a  tőkejövedelmek lassacskán fontosabbá  válnak,  mint  a  munkából
származó jövedelmek. (…) Mikor a szocializmus még konkurensnek számított a világban, féltek tőle és ez a félelem pedig
fékként hatott. Most, hogy ez a félelem elmúlt, a fék is eltűnt.” Természetesen a hasonló próbálkozásoknak nem mindegyike
volt sikeres, távolról sem. Azoknak a véleménye azonban, akik inkább jól jöttek ki a dologból, még érdekesebb, hiszen a
kudarc nem torzította el a látásmódjukat.

A  fiával,  aki  időközben  a  város  polgármester-helyettese  lett  -  Elmar  Faber  Lipcsébe  telepítette  át  a  Faber  és  Faber
könyvkiadó vállalatát. Tanulmányait szerencsés időszakban végezte, akkor, amikor olyan ragyogó elmék, mint Ernst Bloch
és Hans Mayer, hogy csak a legismertebbeket említsük, a Lipcsei Egyetemen tanítottak. Faber nem hajlandó beletörődni
abba,  hogy  megfosszák  egy  ilyen  örökségtől.  Korábban  kiadóként  dolgozott  az  NDK  egyik  legnagyobb  tekintélyű
kiadóvállalatánál,  ahol Bertold Brecht  és Thomas Mann is megjelentette  könyveit,  az Aufbau Verlagnál.  Ő  volt  az,  aki
levezényelte a cég magánosítását.

Privatizáció vagy felszámolás, valójában ez volt az egyetlen választási lehetőség, amit az újraegyesítés az állami vállalatok
elé állított. A folyamatot  a Treuhand ellenőrzése alá helyezték, amelynek az átmenet befejeződése után is megmaradt a
felügyeleti joga. Faber nem bukott meg a vizsgán. „Behívattak a Treuhandhoz. A dossziémból hiányzott egy papír. Mivel
egyszemélyi irányításról van szó, az orrom alá dugtak egy »Nyilatkozat« című papírt. A következő szöveget kellett aláírnom:
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„Kijelentem,  hogy sohasem dolgoztam a  Stasinak.”[12]  Azt  feleltem,  hogy ezt  nem fogom aláírni,  viszont  tehetek egy
nyilatkozatot és a következő szöveget írtam alá: „Kijelentem, hogy sohasem írtam alá semmit azért, hogy megtartsam az
állásomat, sem a régi rendszerben, sem az újban.” Ez délelőtt történt, fél 11-kor. Fél 2-kor kirúgtak.”

Faber sokszor volt dühös azokban a nyugtalan években, a fal leomlása után: „Ez nem volt egy költői, idillikus korszak. Az
NDK legjobb szerzőinek a művei, de Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Anna Seghers könyvei is, sok-sok
tonna könyv került a szemétdombra. Helyet kellett csinálni a polcokon a szakácskönyveknek, a mindenféle tanácsadással
foglalkozó kiadványoknak és az útikönyveknek.” A Treuhand Anstalt főigazgatójának 1991-es meggyilkolása fordulópontot
jelentett. Detlef Rohwedder még úgy gondolta, hogy a volt NDK ipari potenciájának egy részét át kell és lehet menteni és
történetesen az Aufbau Verlag kiadóházat is. A kiadót először egy ingatlan kereskedő vette meg, majd amikor csődbe ment
akkor egy berlini üzletember, Matthias Koch tulajdonába került át. „Detlef Rohwedder tragikus halála után – folytatja Faber
–  győzött  az ostobaság.  Egy nap például a  Treuhand személyzeti főnöke  azzal a  megjegyzéssel fejezte  be  magasröptű
eszmefuttatását, hogy a mi kiadónk végeredményben nem jelentetett meg Marxon és Engelsen kívül semmit.[13] Íme ez az a
fajta hihetetlen arrogáns ostobaság, amivel nap mint nap találkoztunk.”

A lipcsei kiadó szerint „ahistorizációs” folyamat ment végbe: „El akarták felejteni, miért akartunk más Németországot.” Újra
írják a történelmet, mindent fordítva mutatnak, de ezekből a  mai vitákból nem sül ki semmi.  „Ha a vezetők ostobábbá
válnak, mint a vezetettek, az katasztrófához vezet” – vonja le a következtetést Gramscival együtt. – Ez történt az NDK-ban
is. Most a dolgok megismétlődnek, azzal a különbséggel, hogy a politikai vezetők elbutulása együtt jár a nép elbutulásával.”

A drezdai Deutsches Hygiene Museum nem az a hely, amelytől azt várnánk, hogy szembetaláljuk magunkat egy, a munkáról
szóló kiállítással.[14] A munka fogalmát nem könnyű meghatározni, főleg ha figyelembe vesszük, hogy magába foglalja, de
nem fedi  le  egészen  a  foglalkozás  fogalmát.  Ha  hipotézisszerűen  úgy  határozzuk  meg a  munkát,  mint  egy,  a  világ
átalakítására irányuló, az ember által előidézett folyamatot, akkor a kiállítás új utakra vezet el minket, rendkívüli kritikai
szabadságot biztosítva a látogatónak, még a neki tett javaslatokkal szemben is. Az Arbeit Sinn und Sorge című kiállítás a
munkát kapcsolatba hozza az értelemmel (Sinn) és a gonddal (Sorge), ami egyben gondoskodást is jelent úgy, ahogy Bernard
Stiegler használja ezt a szót a kiállítás katalógusában.[15]

A német Sorgében a gond, a félelem, a nyugtalanság dimenziója („miattad aggódom”) inkább negatív jelentést hordoz. Ámde
a gond, gondoskodás másik dimenziója, mely az önmagunkra és másokra való odafigyeléshez kötődik („figyelni”), szintén
megjelenik a fogalomban. „Szerintünk – magyarázza Daniel Tyradellis filozófus és a kiállítás szervezője – fontos volt, hogy a
címben a kiállításnak pozitív dimenziót kölcsönözzünk. A kérdés a gondoskodás tárgya. Mekkora méretet adhatunk ennek a
tárgynak? Szigorúan individuális dimenziót vagy ennél tovább is mehetünk? Milyen érzelmekkel közelítünk valamihez, ami
túlmutat az individuális dimenzión?”

Mi történt a munka világával a fal leomlása után? Statisztikai téren a munkanélküliség nőtt, miközben elterjedtek a részidős
munkavégzés különböző  formái.  Ezzel párhuzamosan  a  munkával kapcsolatos elégedettség nőtt  a  keleti országrészben,
mialatt ellentmondásos módon a pszichikai problémák felerősödtek.[16]

Wolfgang Egler szociológus, a berlini Ernst Busch Színművészeti Főiskola rektora szerint „csak látszólagos a paradoxon,
amikor azt mondják, hogy nyugaton a munka megelőzte a fizetést, miközben keleten a fizetés megelőzte a munkát”. Úgy
gondolja, hogy az emberek „elutasították még a teljes foglakoztatás NDK-s rendszerét is, mivel nem vette figyelembe a
megvalósítás, a kreativitás emberi vágyát”.

A múzeumtól párszáz méterre egy teljesen új és egészen átlátszó épület – innen a neve: „Üvegmanufaktúra” – fogadja be a
Volkswagen vállalat legújabb üzemét. Katedrális az autóisten dicsőségére. Az új modell, a Phaeton vevői végignézhetik saját
kocsijuk összeszerelését. A reklámfilm értelmében a Volkswagen a drezdai barokk épületek nagyszerűségét kívánja utolérni,
és úgy ünnepli az autót, mint egy Richard Wagner művet! A hely egy kulturális tér, festménykiállítások, divatbemutatók
helyszíne;  még opera  előadást  is  játszottak  itt.  Közben pedig a  munkások  dolgoznak.  Láthatjuk  őket,  amint  a  teljesen
automatizált futószalag mellett sürgölődnek, mintha teával szolgálnák ki magukat - a manufaktúra szó azért túlzás.

Ugyanúgy, mint a Porsche, az Opel vagy a Mercedes, a Volkswagen, melynek 17%-ban már a Katari Emirátus a tulajdonosa,
része azoknak a nyugati és sajátosan német „utópiáknak”, amelyek a szemünk láttára omlanak most össze. „Az egykori
szövetségi Németországban mindig is szoros kapcsolat volt a demokrácia, a gazdasági növekedés és a nagyvállalatok között.
Azt hitték, ez örökké szétválaszthatatlan marad – mondja Engler. – A jelenlegi gazdasági nehézségek és a kollektív tudat
átalakulása komoly próba elé állítja demokráciánkat.”

Ellenállók leszünk-e? A demokrácia  jövője  miatt  érzett  aggodalom több beszélgetőpartnerünket  is áthatja.  Amikor arról
kérdezték, hogy mi hiányzik neki a legjobban, amikor az NDK-ra gondol, Ingo Schulze drezdai író így válaszolt: „Az a
könnyedség, amivel készek voltunk felrúgni a  status quót. Saját  magunkat  is a  jövőképünkből vezettük le  (…). Amikor
jelenleg a jövőről beszélünk, akkor a félelem hangján szólunk, mert félünk attól, hogy rosszabb idők jönnek. Újra meg kell
tanulnunk, hogy megváltoztathatjuk a dolgokat.”[17]
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A szerző, Bernard Umbrecht, újságíró

Fordította:  Ferwagner Ákos     

[1]  A  fogalmat  Jürgen  Habermas  találta  ki.  Az idézetek,  hacsak  nem jelezzük  külön,  a  szerzővel  készített  interjúból
származnak.

[2] Régine Robin, a Berlin Chantiers (Stock, Paris) szerzője a „Berlin. A nyomok eltörlése” című kiállítás társrendezője,
mely a Musée d’histoire contemporaine-ben, az Hôtel des Invalides-ban kerül megrendezésre 2009. október 21-től december
31-ig.

[3] Damnatio memoriae: a római Szenátus által az elhalálozás után megszavazott határozat, mely arra irányult, hogy teljes
egészében megsemmisítsék egy politikus közéleti tevékenységének nyomait.

[4] A nürnbergi törvényszék húszévi börtönbüntetésre ítélte.

[5] Renate Köcher, az Institut Allensbach igazgatónője kutatása. Deutsche Presse-Agentur, 2009. szeptember 28.

[6] Így tett például a Die Zeit hamburgi hetilap 2009. április 30-i száma, mely a következő címmel tudósított: „Íme, mire
hasonlítanak a győztesek”.

[7] Itt van a maffia. Die Zeit, 2009. augusztus 13.

[8] A filmet, amely nemrég nyerte el a marseille-i Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál nemzetközi versenyének nagydíját,
a  „Berlin,  Berlin(s).  Dokumentumfilm-hónap,  2009”  keretében  2009.  november  16-án  este  6  órától  bemutatják
Franciaország Nemzeti Könyvtárában, Párizsban.

[9] A keletnémet KP Politikai Bizottságának gazdasági ügyekért felelős titkára.

[10] Christoph Hein megjegyzi, a volt NDK bizonyos intézeteiből csak a karbantartó személyzetet hagyták meg.

[11] A Treuhand Anstaltot, az állami vagyonkezelő intézményt bízták meg azzal, hogy levezesse a tulajdonjog átruházását az
NDK feloszlatásakor.

[12] Az NDK politikai rendőrsége.

[13] Ami egyébként egyáltalán nem volt igaz. Marx és Engels műveit a keletnémet kommunista párt saját kiadója, a Dietz
Verlag jelentette meg.

[14] Ha párhuzamot akarnánk vonni, akkor a párizsi Palais de la Découverte-re gondolhatnánk.

[15]  A  kiállítás  katalógusának  szövege  bekerült  Bernard  Stiegler  legutóbbi  esszéjébe:  Pour  une  nouvelle  critique  de
l’économie politique. Galilée, Paris, 2009.

[16] Kelet-Németországban mindenesetre a munka-hév kezd tompulni.

[17] Ingo Schulze: les hommes politiques ne sont plus que des managers. Cicero, Berlin, 2009. május. Franciaországban
megjelent könyvei: Vies nouvelles (2008), 33 moments de bonheur (2001), Histoires sans gravité (1999).

Egy eltűnt ország

A  Német  Demokratikus  Köztársaságot  (NDK)  1949-ben  alapították  a  szovjet  megszállási  övezetben,  a  vesztes
Németország romjain, nem sokkal a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) - a nyugati megszálló országok újraegyesített
területén – létrehozása  után.  Franciaország hivatalosan 1973. február  13-án,   ismeri el az NDK-át,  abban az évben
amikor mind a két Németország tagja lesz az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ). Negyvenegy év létezés után – a
Német  Szocialista  Egységpárt  politikai  irányítása  alatt,  az  NDK-át  beolvasztották  Németország  nyugati  részébe
1990-ben. Akkoriban kicsit több mint 16 millió lakosa volt.

Ez utóbbiak részben egy rendőri és parancsuralmi – a termelékenységi normák megemelése elleni lázadást a szovjet
tankok fojtották el – részben egy sikeres szociális rendszerben éltek – például a lakhatás, a kisgyerekek ellátása és az
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egészségügy területén. Az NDK-ban volt a legmagasabb az életszínvonal a kelet-európai országok közül. 1976-ban Rolf
Biermannt, aki Nyugat-Németországból költözött át NDK-ba, megfosztották a kelet-német nemzetiségétől, ami komoly
válságot okozott a politikai hatalom és az értelmiség között.

A fal, amelyet 1989-ben bontottak le, 1961-ben épült, hogy az ország fiatal lakóinak elvándorlását megakadályozza. A
fal Berlinben fal, az ország más részein pedig szögesdrótkerítés és aláaknázott földsáv, a két Németország határvonalán,
1 400 km hosszúságban. A nyugati politikusok,  vezetők és a közvélemény szemében a fal léte felháborító volt, de mások
az európai politikai stabilitás egyik elemének tekintették.

 

 

Cimkék: társadalom kelet-európa kultúra történelem ndk németország gazdaság
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Patrick Porter

A tálibok meglepő rugalmassága

Miközben a  pakisztáni hadsereg támadásba lendült  Dél-Wazirisztánban, az USA-ban kiéleződtek a  viták az afganisztáni
katonai jelenlét jövőjéről. Több újságíró és elemző is párhuzamot von az amerikaiak vietnámi kudarcával (lásd William P.
Polk cikkét). Az összecsapásokban, a vallásos retorika ellenére, a tálibok meglepő taktikai rugalmasságot és gyakorlatias
hozzáállást mutatnak.

Földönkívüliekkel  harcolunk? Ralph  Peters  szerint  igen.  Peters  tartalékos  tisztként  és  „hitvitázóként”  retteg az afgán
vademberektől, akik talán egy másik bolygóról jöttek. A tálibok „olyan idegenek, akik jobban szeretik durva életstílusukat és
könyörtelen kultuszaikat”. A velük vívott  háborúnk „különböző  galaxisokból származó civilizációk totális összecsapása”.
Peters  nem tartozik  a  felsőbbrendű  triumphalisták  közé.  Tart  a  militáns  iszlamistáktól,  akik  kemény  ellenfelek,  s  egy
„haragos istent” követve, televízión közvetített lefejezésekkel, élő pajzsként használt civilekkel és a kor csodafegyverének
számító öngyilkos merényletekkel kegyetlen háborút folytatnak ellenünk. Peters szerint az amerikai katonákat – az USA-ban
- gúzsba köti a velük ellenséges média, a tájékozatlan vezetők, a gazdagságában és liberalizmusában egyaránt sebezhető,
megosztott lakosság. Peters modern, amerikai kifejezésmódjával Rudyard Kiplinghez nyúlt vissza. Kipling óvta a viktoriánus
Nagy-Britanniát attól, hogy túlméretezett hadseregét a kis költséggel kiképzett „bennszülött hordák” levadásszák[1]. Amikor
a birodalmak Afganisztánba jönnek, az a halálukat jelenti.

Barack Obama elnök nem hirdet  fajok közötti háborút,  de  az idegenek „másságát”  hangsúlyozza.  Kijelentette,  hogy az
amerikai  „katonai  erő  nemcsak  a  csapatok  fegyveres  erejében,  hanem az általuk  beszélt  nyelvekben  és  a  megismert
kultúrákban is mérhető”. Az „egzotikum” felé tett kulturális fordulat, mint a háború összetettségére adott válasz, túllép a
politikai határokon. Manapság ugyanis a különbözőség elfogadása és felvállalása az intellektuális tisztesség jele. A késői
Samuel Huntington jóslat a „civilizációk harcáról” egyetemi körökben nem válhatott divatossá, de az etnocentrizmusra azért
vevők néhányan. A külföldiek felénk megnyilvánuló, túláradó szeretetéről szőtt elképzeléseket jelentősen lerontotta az iraki
háború,  és  Bush  terve,  hogy  Amerika  képére  formálja  át  a  világot.  A  vélemények  súlypontja  a  különbözőségek
hangsúlyozása felé tolódott el. Huntington talán vigyorog most rajtunk.

Amerikai jelenlegi háborúi, ahogy az egyik tábornok fogalmazott, „kultúrák közötti háborúk” a „birodalom határain”. A
távoli vidékeken folytatott  hadműveletek során, legyen szó békefenntartásról vagy fegyveres országépítésről,  a  hadsereg
saját megújulásának és a harcászat modernizációjának lehetőségeit is kutatja. Az új, FM3-24 névre keresztelt, gerillák elleni
hadviselésre  kidolgozott  katonai  kézikönyvben  nyomon  követhetjük  a  Pentagon  „Human  Terrain  Teams”[2]  gyarmati
antropológia-programjának újjászületését, s emellett az „arab lélekről” szóló klasszikus művek is divatba jöttek. A történelem
során  a  birodalmi  válságok,  mint  amilyen  az  1857-es  szipojlázadás  volt,  az  etnográfia  és  a  törzsi  szokások  kutatási
eredményeinek  újrafelfedezésére  ösztönöztek.  1940-ben,  a  „a  távoli  népekkel”  vívott  háborúk  nyomán,  az  amerikai
haditengerészet Small Wars Manual (Csetepaték Kézikönyve) c. kiadványában a bennszülöttek „faji jellemzőinek” kutatását
sürgette. Nincs új a nap alatt.

Az Amerikában folyó stratégiai-hadászati viták is tükrözik ezt az átrendeződést. A kultúraközpontú megközelítés a ’90-es
évek technológiai gőgjének ellenszereként  tűnik fel.  Akkoriban a „látnokok” úgy hitték, hogy a precíziós lövedékek, az
információs  technológia  és  a  műholdak  Amerikát  nemcsak  páratlan  rombolóerővel,  hanem  a  hadszíntér  teljes
feltérképezésének képességével is felruházzák. A háborúhoz kapcsolódó bizonytalanságok eltűnnek, a „legerősebb kutya”
legyőzhetetlenné válik. Irak és a tálib felkelés Közép-Ázsiában szertefoszlatta ezt az elképzelést. A „kulturális forradalom”,
tehát hogy az identitást, a vérségi kapcsolatokat, a földet és a hitet újra a konfliktusok hajtóerejeként szemléljük, felülírja ezt
a fantáziálást.

Azonban a  kulturalizmus,  a  technologizmushoz hasonlóan, könnyen tévedésekbe eshet.  Az azonosság feltételezése talán
veszélyes. De a bizarrnak ható különbségek merev, kritikátlan elfogadása is az. Az arab „büszkeség” és az iszlám „becsület”,
valamint  a  harcikutya-bevetés  kulturális  hatásainak  túlértékelése  együtt  vezettek  az  Abu  Ghraib  börtönben  folytatott
amerikai kínzásokhoz. Ha azt gondoljuk, hogy az ellenséget lelke mélyéig ismerjük már, vagy szisztematikus kulturális képet
tudunk alkotni róla, hamis önbizalomban ringathatjuk magunkat és súlyos elemzési hibákat követhetünk el. Ki ne emlékezne
a CIA tapasztalt Irán-szakértőjére, aki 1979-ben hat hónappal a forradalom előtt  elismeréssel szólt a sah egyre stabilabb
hatalmáról?

Ha  van  olyan  hely  a  Földön,  amelyet  a  kívülállók  az  egzotikus  ellenség  kulturális  szempontból  régóta  változatlan
menedékének tartanak, az a pakisztáni-afganisztáni olvasztótégely, ahol az USA vezette koalíció jelenleg is harcol. 2001 óta
közhelyes  írások  tömegei  szóltak  a  „nagy  birodalmak  örök  temetőjéről”.  A „csontok  földje”  a  múltban  visszaverte  a
hódítókat, Nagy Sándor gyilkos őrjöngését éppúgy megállította, mint a Brezsnyev által indított szovjet rohamot. A tálibok
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morcos puritánoknak tűnnek, akik összetörték a televíziókat, meggyilkolták a homoszexuálisokat, megkorbácsolták a nőket
és  betiltották  a  zenét.  Amikor  2001-ben  Amerika  a  háborúra  készült,  a  Time  a  tálib  rendszert  a  világ  egyik
„legkifürkészhetetlenebb  rezsimjének”  írta  le,  amely  „fanatikusan  követi  a  világ  egyik  legrejtélyesebb  vezetőjét”.  A
kommentátorok figyelmeztettek, hogy a tálibok csak „a nyugati gondolkodástól teljesen idegen” terminusok mentén érthetők
meg.  A  megfigyelők  a  háborút  egy  archaikus  teokrácia  és  egy  gazdag,  csúcstechnológiát  felvonultató  szuperhatalom
összecsapásaként  szemlélték.  Miután 2001 őszén megdöntötték uralmukat,  a  tálibok egy sokak által kulturális aktusnak
tekintett  lázadással  válaszoltak.  A  különleges  erők  egyik  századosa  szerint  a  „kőkorszaki  szakik  találkoztak  a  Jetson
családdal”.

Nagy a csábítás, hogy Afganisztánt saját hagyományai foglyának tekintsük. Sokak szerint a pastu törzsek tagjai, akik közül a
tálibok többsége is kikerül, a vérségi kapcsolatokra épülő becsületkódex elvakult követői. Az Economist[3] is elmereng a
kérdésen: „A pastuknak kötelességük bosszút állniuk, ha folt esik a becsületükön, s ezért az amerikaiak gondban vannak”.
Egyesek a tálibokat, távoli világból származó, miszticizmusra hajló muzulmánokként írják le. Amikor a tálibok imaszünetet
tartottak interjú közben,  az egyik újságíró megirigyelte  „erejüket  és tisztaságukat”,  „a  békének,  a  nagy célnak,  a  halál
közelségének és Istennek a modern, nyugati világban ritkán tapasztalható, transzcendens érzékelését”. A kórus ugyanazt
szajkózza: amiben mi megfontoltak, modernek és visszafogottak vagyunk, abban ők ösztönösek, életidegenek és primitívek.
De nemcsak a nyugatiak érzékelik a radikális különbségeket. Egy afgán harcos szerint: „Az amerikaiak kedvelik a Pepsi
Colát, de mi a halált szeretjük.”

Ha  azonban  jobban  szemügyre  vesszük  a  tálibokat,  egyáltalán  nem a  szokásaik  rabjaiként  cselekvő,  távoli  világokból
idecsöppent idegenek, hanem sokkal inkább különösen viselkedő realisták, akik ha szükséges, átírják a szabályaikat. Gyorsan
megváltoztatták a  máktermelésről alkotott  véleményüket,  az ópium istenfélő  ellenségeiből a  kábítószer-termelésre  épülő
állam híveivé és a vidéki élet oltalmazóivá váltak. Musa Qualában a lakosság megnyerése érdekében jegelték a társadalmi
viselkedés szigorú szabályait, érvénytelenítették a férfiak szakállnövesztési kötelezettségét, a zene és a mozi sem tiltott már.
Az öngyilkos merényletekről is egészen másképp gondolkodnak,  mint  korábban.  A tálibok sokáig azt  hirdették,  hogy a
robbanóanyagot tartalmazó mellény használata gyáva, alávaló dolog. Az egyik tálib frakció egy kandahári újságban még
hirdetést  is  feladott,  amelyben  megígérte,  hogy  megbünteti  azokat,  akik  felelősek  az öngyilkos  merényletekért,  hiszen
megsértik az iszlám tanításait. Most már a tálibok is fel-felrobbantják magukat. Vallási vezetőik újraértelmezték a Koránt,
hogy egy 7. századi muszlim hadsereg önkéntes mártírjainak példájával igazolhassák az öngyilkos merényleteket.

Gerillák az internet korából

Az információs háború során a tálibok olyan gyorsan igazodtak a modern média hírközlési erejéhez, hogy ellenségeik előtt
járnak. Televíziós interjúkat adnak, propaganda-termékeiket online áruházakban forgalmazzák, tagjaikat Irakba küldik, hogy
az Al-Kaidától videó-hadviselést tanuljanak, s a nyugati embedded journalistok (a veszélyes helyekről a harcoló csapatok
védelme  alatt  tudósító  újságírók  –  a  ford.)  technikáját  is  utánozzák.  Amikor  kormányon  voltak,  bálványimádásnak
minősítették és tiltották az emberábrázolást. Ma már az információs kor harcosaiként megszegik ezt a tabut. Komikus, de a
korábban a zenét szigorúan tiltó mozgalom ma a propagandájához énekeseket toboroz, a tálib mártíromságot dicsőítő és a
hitetleneket kárhoztató dalokkal teli kazettákat gyárt, az amerikai rapzenéhez hasonló stílusban.

Az afgánok lojalitását elnyerendő, a tálibok alternatív kormányt, „árnyékállamot” alakítottak, létrehozták az „Afganisztáni
Iszlám Emirátust”.  Alternatív  bírósági  rendszert  működtetnek,  a  törvények  betartatásáról  is  gondoskodnak,  klinikákat
tartanak  fenn,  sőt,  még egy  ombudsmani  hivatalt  is  felállítottak  Kandahárban,  ahol  a  panaszok  meghallgattatnak.  A
rendfenntartókat  viselkedési  kódexekkel  próbálják  visszatartani  a  betörésektől,  a  rablásoktól,  a  fosztogatásoktól,  az
erőszaktól és az olyan „bűnöktől”, mint amilyen a dohányzás. Mivel a tálibok és az amerikai koalíció versenyre kényszerül
egymással, hasonló módon adnak választ a lakosság elidegenedésére. A tálibok tanulmányozzák a nyugati, gerillák elleni
hadviselésről alkotott  elméletet,  s annak érzelmi és intellektuális hangsúlyait.  Az ellenség stratégiájának megismerése  és
elsajátítása ugyanolyan fontos, mint a nagy becsben tartott hagyomány.

Bár az afgán felkelés etnikai bázisát  a  pastuk képezik,  mégsem tekinthető  csupán törzsi jelenségnek.  Afganisztánban a
hagyományos törzsi hűséget és mezőgazdasági támogatóbázisát szétfeszítette és átalakította a tanzimok (nagyjából a politikai
pártoknak vagy csoportoknak felelnek meg) és a szubnemzeti lojalitásra épülő qawmok rendszere. (Ez utóbbi kifejezés vallási
csoportokat  és  praktikus  célok  mentén  szerveződő  szövetségeket  is  jelöl.)  A  tálibok  sem  kizárólag  törzsi  alapon
szerveződnek. Vezetőik között  durrani és gilzai törzsbeliek is vannak. Egymással rivális törzsek tagjai is részt vesznek a
mozgalomban, még a perifériára szorult, Gazni környékén élő  hazarák is megtalálhatók közöttük. A tadzsik és az üzbég
klérus számos tagja  is csatlakozott  az ügyükhöz.  Utánpótlásvonalaik  és kommunikációs hálózatuk a  zömmel nem-pastu
etnikai kisebbségek által lakott régiókra is kiterjednek, s toborzóterületük is túlterjed az általuk ellenőrzött területek határain.
A formálódó „neo-Talibán” a helyi sérelmek orvoslásával próbálja kiterjeszteni korábbi, döntően pastu bázisát.

A tálibok viszonya a modernitáshoz és intézményeihez ambivalens. A modern fasisztákhoz hasonlóan elítélik a modernitás
degeneráltnak tartott elemeit, de ki akarják használni a technika nyújtotta előnyöket és mindent felhasználnak, ami a modern
szolgáltatások biztosítását lehetővé teszi. Paradox módon egy agresszívan antimodernista mozgalom kiaknázza a modernitás
eszközeit.  Nagyon is annak a  globalizációnak a gyermekei,  amellyel olyan radikálisan szembehelyezkednek. Egy szépen
artikuláló színész a hagyományt dicséri, de a változásokhoz igazodik.
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Az Al-Kaidát is csábító lenne középkori maradványként szemlélni, hiszen iszlám kalifátusról álmodoznak és Spanyolország
1492-es elvesztését gyászolják. Az Al-Kaida tagjai ravasz színészeknek is tekinthetők, akiknek az erőszak szent és öncélú, s
mártíridentitást kereső híveik haragosan fordulnak szembe az elbukott világgal. Ebből a nézőpontból a háborút nem politikai
eszköznek tekintik, hanem borzalmas színpadnak, ahol lehetőség nyílik a vallási-kulturális önkifejezésre. Bin Laden hálózata
a radikális ellentétek találkozó pontja, ahhoz hasonlítható, mint amikor a konkvisztádorok találkoztak az emberáldozatokat
végző aztékokkal Közép-Amerikában.

Az Al-Kaida  egyelőre  még marginális  szereplő  az eszmék és a  technológiák világpiacán.  Talán középkori álmokból és
reakciós nosztalgiából táplálkozik.  Hálózata  küzd az erőszakos,  puritán muszlimok ellenőrzéséért,  akik Algériától Irakig
számos muszlimot elrettentenek. De messze nem egy premodern szervezet, s több mint egy öncélú terrort folytató nihilista
irányzat.  Kiáltványaik  klasszikus stratégiai elveket  követnek.  Amikor  Oszama  bin  Laden  háborút  hirdetett  az Egyesült
Államok ellen, a „gerillaháborús” taktikát nemcsak a szent erőszak szükségességével indokolta, hanem az amerikaiak elsöprő
katonai fölényéből származó „egyensúlytalanság” elleni küzdelem nélkülözhetetlen módszereként is igazolta. Az Al-Kaida fő
ideológusa Ajman al-Zavarihi gondoskodik arról, hogy az erőszak politikai olvasatát is megfogalmazza. Úgy véli, hogy az
iszlám ellenségei ellen vívott sikeres hadműveletek csak akkor igazolhatók, ha sikerül létrehozni egy „muszlim nemzetet az
iszlám világ szívében”.  Tehát  egyáltalán nem öncélú terrorról vagy a  clausewitzi hagyományok elvetéséről van szó;  az
Al-Kaida tagjai tora borai rejtekhelyükön a porosz katonai teoretikus A háborúról c. művét is hátrahagyták, széljegyzetekkel
kiegészítve.

Az Al-Kaida a hitetlenektől veszi az ötleteit. Elképzeléseit részben Clausewitz politika és háború kapcsolatáról írt gondolatai
alakítják. A kiképzőtáborok tele vannak nyugati irodalommal. A nyugati katonai kézikönyveket, a forradalmi baloldaliak
műveit és Mao gerillaháborúról írt „Három lépés” koncepcióját egyaránt felhasználják. Az Al-Kaida eszméit a vallásos hit,
valamint a klasszikus és a modern stratégiai gondolkodás formálja. Forradalmi vízióik és az új világért  vívott, elhivatott,
erőszakos harcuk alapján az Al-Kaida a 19. századi európai anarchisták örököse.

Néhány kulturális vonatkozásról is szót kell ejteni. Az idegen társadalmak szociális szokásainak tanulmányozása nagyban
hozzájárult  az amerikai hadászati reformhoz,  a  hadviselés eredményesebbé  és  humánusabbá  tételéhez.  Segített  az iraki
erőszak visszaszorításában és az Al-Kaida anbari felkelésének letörésében. Ha a polgári lakosság védelme a gerillaellenes
hadviselés  megújításának  egyik  fő  szempontja,  akkor  a  nép  mélyebb  megismerése  pozitív  lépésnek  tekinthető.  Mások
szempontjainak megismerése és megértése mindig is egy előremutató intellektuális és morális feladat volt. Sokat kell még
invesztálnunk a  nyelvtanulásba  és az összetett  „társadalomföldrajz”  tanulmányozásába.  Ha  a  hadsereg újra  egy elszánt
felkeléssel, polgárháborúval vagy egy állam összeomlással találkozik, mindez sokat segíthet. A hadseregfejlesztés tervei, a
magas körökben szokásos pénzszóró elképzelések sem maradhatnak érintetlenül. Ennek ellenére a világ mindig nyugtalanító
marad számunkra, mivel a kultúráról minden szinten igen könnyen hamis képzeteket alakíthatunk ki.

A háború több holmi csoportképnél, ahol csak úgy egyszerűen otthagyhatjuk a kézjegyünket. Szun Cu pragmatikus szavaival
élve, a háború élet és halál terepe, a túléléshez vagy a pusztuláshoz vezető út. Ezért létfontosságú a kultúra tanulmányozása
oly  módon,  hogy  észleljük  a  változásokat  és  az állandóságot,  az eszmék felhasználását  és  elferdítését,  az kozmopolita
jellemzőket  és a  törzsi jegyeket,  valamint  nyitottak legyünk az iróniára.  A felsorolt  elemek ugyanis egytől egyig fontos
szerepet játszanak az ellenség új típusú képzési módszereiben. Modern antropológiai kutatások már bebizonyították, hogy
még az egyszerűnek vélt  társadalmak is igen bonyolultak,  töredezettek,  hatalmi harcokkal sújtottak,  és rengeteg dolgot
kölcsönöznek  a  külvilágtól.  Afganisztánban  sincsen  másképp.  Az olyan  képzett  harcosok,  mint  a  tálibok,  utat  találnak
maguknak  a  káoszon  keresztül,  és  megújulnak.  Ahelyett,  hogy  az  ősi  kultúra  kontinuitását  képviselnék,  gyorsan
újraformálják önmagukat, kihasználják a globális erőket és fittyet hánynak a tradícióra.

A mitikus Keletet  sosem szabad elfelejtenünk. A haláltól és a sötétségtől való félelemhez hasonlóan, túl erőteljes hatást
gyakorol gondolatainkra, ezért  teljesen sosem szabadulhatunk el tőle, halvány árnyként mindig a mentális horizontunkon
marad. De tudatosabban szemlélhetjük a létezését, jobban odafigyelhetünk a mítoszaira, bizonyítékokkal és megfigyelésekkel
alakíthatjuk  át  prekoncepcióinkat.  Más  módon  aligha  járhatunk  el.  A  Talibán  és  az  Al-Kaida  változékonysága  és
sokszínűsége bebizonyította, hogy a háború minden elemében ott van a zűrzavar, a rend és a megosztottság. Akármilyen
távoli is egy kultúra, sosem lehet szigetszerű. Ahogy Juan Goytisolo regényíró is megfogalmazta: „Sokat hallottunk már az
Ibériai-félsziget és más vidékek, illetve társadalmunk és a régmúlt közösségeinek közös gyökeiről… De az ember nem fa.
Nincsenek gyökerei, lábai vannak, amelyeken előrehalad.”

A szerző, Patrick Porter a londoni Királyi Főiskolán és az Egyesített Honvédelmi Főiskolán védelmi tudományokat oktat. A
Military Orientalism: Eastern War through Western Eyes (Columbia University Press & Hurst, 2009) c. könyv szerzője.

Fordította: Tóth Zsolt

[1] „Taliban from outer space: Undertsanding Afghanistan” New York Post, 2009. február 3.

[2] Lásd William O. Beeman, „Lanthropologie, arme des militaires”, Le Monde diplomatique, 2008. március.
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[3] „Honour among them: The Pashtun’s tribal code”, The Economist, London, 2006. december 22.

 

Katonai orientalisztika

Miközben az ország területének 80 százalékát  letarolták a  polgárháború során, a  saría  komor és drákói szigorúságú
törvényeivel sújtották a lakosságot. Egy olyan országban, ahol a puritán iszlám korábban csak ritkán volt uralkodó, az új
rend betiltotta a zenét és az alkoholfogyasztást, büntetési formaként bevezette a csonkítást  és a halálra kövezést. A
tálibok  képrombolási  orgiákat  tartottak,  a  kabuli  múzeumban  több  ezer,  még az  iszlám előtti  korokból  származó
műtárgyat  semmisítettek  meg,  és  ősi  buddhista  szobrokat  robbantottak  fel.  Etnikai  tisztogatásokat  hajtottak  végre,
Mazari Sarifban több ezer hazarát mészároltak le; kivégezték a homoszexuálisokat és a politikai másként gondolkodókat.
Tiltották  a  lányok  részvételét  a  közoktatásban,  vallásrendőrséget  hoztak  létre,  amely  megverte  az  öltözködési
törvényeket megsértő  nőket. A tálibok az Al-Kaidának („az alap”) is támogatást  nyújtottak, illetve támaszkodtak az
iszlamista szervezetre, amely eltökélte magát a „gazdag ellenség”, az Egyesült Államok és szövetségesei elleni harcra, s a
polgárháborút  exportálni akarja  az iszlám világba,  majd világháborúvá  akarja  kiterjeszteni,  s egy a  hitetlenek és az
igazhitűek  között  vívott,  apokaliptikus  méretűvé  csúcsosodó  harcban  kiüldözné  a  hitetleneket  a  Közel-Keletről,  s
visszaállítaná az elveszett Kalifátust.

P. P.

Cimkék: usa (külpolitika) hadsereg hadiipar afganisztán
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William P. Polk

Bing West filmrendező, a Combat Patrols Afghanistan (Afganisztáni járőrök) [1] c. dokumentfilmjében az ott
harcoló amerikai alakulatok mellett szerzett tapasztalatairól számol  be, miközben egy az Egyesült Államokban
szerfelett népszerű véleményt képvisel: „A lehető legnagyobb veszteségeket kell okoznunk a táliboknak, hogy
megtörjük állóképességüket és szétzúzzuk  kapcsolati rendszerüket. Olyan új stratégiát kell kidolgoznunk,
amellyel az ellenfél harctéri veszteségeit jelentősen növelhetjük.”

E vélemény arról tanúskodik, hogy a szerző nem ismeri az afganisztáni viszonyokat, ráadásul az afgán lakosság
iránt is közömbös. Ugyanis, akár tetszik akár nem, a többségében pastun lakosság szemében a tálibok képviselik
az ország egyetlen hatékony politikai-katonai szervezetét, és figyelembe kell venni azt is, hogy a tálibok, úgy a
vallás (egy igen sajátos iszlámhit), mint a becsületkódex, (egy íratlan szabályrendszer) révén a társadalomba
mélyen beágyazódott csoportot jelentenek. A tálibokkal szembeszállni olyan, mint minden afgánt megtámadni: –
ezt a harcot lehetetlen megnyerni.

Afganisztánt 1962-ben ismertem meg, mikor is jelentést kellett készítenem az országgal kapcsolatos amerikai
politikáról. Egy sziklás, mély vízmosásokkal szabdalt hegyi országot fedeztem fel, vagy húszezer szétszórt
„pingponglabdával” – autonóm falvakkal, melyek ugyan azonos vallást és szokásokat követnek, de autarkiában,
önellátó módon élnek.

A szovjetek, akik 1979-ben lerohanták az országot, végül egy évtizednyi harc és tizenötezer katona elvesztése
után értették meg, hogy – hiába semmisítenek meg sok „pingponglabdát” és tesznek földönfutóvá sok ezer
embert – a háborút nem tudják megnyerni. A bevetett jelentős erők és a katonai sikerek ellenére soha nem voltak
képesek ellenőrzésük alatt tartani csak a megszállt terület mintegy ötödét; 1989-ben pedig végleg ki kellett
vonulniuk – a mudzsaheddinek ellen vívott háború virtuálisan megsemmisítette a Szovjetuniót.

A történelemben nem ez volt az első katonai vereség Afganisztánban: az Egyesült Királyság több ízben is harcolt
az afgánok ellen, 1842-ben, 1878–1880 között, majd  pedig 1919-ben is – és a Szovjetunióhoz hasonlóan –  csak
nagy veszteségek után volt hajlandó bedobni a törölközőt. Zamir N. Kabulov, a kabuli volt szovjet, majd orosz
nagykövet szerint, az Egyesült Államok hasonló úton jár, és megismétli Moszkva tévedését. Szeretnék
megsemmisíteni a tálibokat, megosztani a vezetőiket, megszakítani a lakossággal fenntartott kapcsolataikat, sőt
tárgyalni is egy általuk kinevezett kormánnyal szeretnének, miközben természetesen minimalizálni akarják saját
katonai veszteségeiket – és mindezt egyszerre.

Ez a stratégia nagyon emlékeztet a vietnami tapasztalatokra: az Egyesült Államok ott is – mindhiába –
próbálkozott azzal, hogy megossza az ellenség vezetését és olyan „mérsékelteket” találjon, akik szembefordulnak
a „szélsőségesekkel”. Minden eszközzel megpróbálták elvágni a kommunistákat a lakosságtól – ezért a falusiakat
ún. „stratégiai falvakba”[2] költöztették át. Ott is olyan kormánnyal tárgyaltak, amelyet ők maguk helyeztek az
ország élére. Ez az út Vietnamban még járhatónak látszhatott, hiszen a lakosságnak nem sok köze volt a
kommunizmushoz, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Afganisztánban az iszlám és a becsületkódex a lehető
legszélesebb körben elfogadott.

A vietnami háborút értékelő legteljesebb és legrészletesebb hivatalos jelentés, a Pentagon Papers[3] szerint, „az
új, lázadásellenes elméletek alapján kísérleti jelleggel bevetett – katonai, szociális, pszichológiai, gazdasági és
politikai – intézkedések sorozata siralmasan megbukott, mind a technikát, mind az eredményt illetően is.”
Márpedig Afganisztánban, David Petraeus tábornok, a United States Central Command főparancsnoka, ezt a
politikát próbálta újjáéleszteni, és ezt próbálja a gyakorlatba átültetni utódja Stanley McCrystal  tábornok is.

1963-ban a Policy Planning Council tagjaként felszólaltam az US National War College-ben és megjósoltam
vietnami vereségünket. Azzal érveltem, hogy egyszerre három fronton – politikai, közigazgatási és katonai
fronton – kell beavatkoznunk; sőt azt is megadtam, hogy véleményem szerint, százalékosan melyik terület
mennyire fontos. A politika jelentőségét nagyjából 80%-ra taksáltam, de a Viet Minh politikai szempontból már
az 1940-es évek végén győzött. Mint Dwight Eisenhower elnök megjegyezte, ha szabad választásokat rendeztek
volna, akkor Ho Si Minh győzött volna, még Dél-Vietnamban is.

Ami a háború közigazgatási komponensét illette, ez a front 15%-ot képviselt szerintem: az 1950-es évek végre a
Viet Minh már szétzúzta a Dél teljes adminisztrációs rendszerét, számos tisztviselőt, rendőrt, tanárt, orvost öltek
meg, megakadályozták az adók beszedését, már nem működött a posta és a közigazgatás, de napnyugtával a
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dél-vietnami katonai mozgásnak is le kellett állnia. Végül,  a katonai dimenzió a maradék 5%-ot tette ki – és
dacára annak, hogy egy évtizeden át az Egyesült Államok minden erőfeszítése erre összpontosult, sem a lázadók
leverése, sem a nagyobb hadműveletek nem hoztak eredményt.

Hasonló a helyzet Afganisztánban is: a nyugati koalíció alig képes hatni – ha hat egyáltalán – az ország politikai
és kulturális viszonyaira; az afgánok egyöntetűen és mindig is gyűlölték a külföldi betolakodókat. Ami a
közigazgatást illeti, az Egyesült Államok (a Kongresszus kérésére) leltárt készített az e téren elért sikerekről: ezek
igengencsak szerények és tiszavirág-életűek – mihelyt az amerikai csapatok kivonulnak, a tálibok meg fogják
semmisíteni mindazt, amit létrehoztak, éppúgy, mint annak idején az észak-vietnamiak tették.

A New York Times 2009. augusztus 23-i számában, ifj. Richard Oppel így írja le ezt a folyamatot Khan Neshin
tartomány vonatkozásában: a tartomány kormányzója elmondta, hogy nem rendelkezik hatékony tanácsadókkal,
nincsenek orvosai, tanítói, ill. szakemberei. Ellenben rendelkezésére állnak tolvaj rendőrök és néhány katona, aki
azt állítja, hogy éppen „szabadságon van” itt. Némely vidéken lehet, hogy jobb a helyzet, de biztos, hogy másutt
meg még rosszabb. Ha ismét százalékokkal próbálnám kifejezni, hogy milyen fontos teendők vannak
Afganisztánban, akkor a „nemzeti újjáépítés” a legjobb esetben is csak 8%-ra tehető – alig a felére annak, amit
annak idején Vietnammal kapcsolatban gondoltam.

Marad az amerikai hadsereg szerepe: mivel nagyobb ütőképességgel bír, az Egyesült Államok megnyer ugyan
minden fontosabb fegyveres ütközetet, de a felkelők felszívódnak, csak azért, hogy röviddel utána más csatákban
bukkanhassanak fel. A legnagyobb jóindulattal is, csak 3%-ra becsülhetjük a nyugati katonai erőfeszítések
jelentőségét – egy döntő „győzelem” lehetősége legfeljebb 10%-ra tehető.

A hajdani dél-vietnami kormány és a mai afgán adminisztráció egy alapvető ponton találkozik – a lakosság
ugyanannyira gyűlőli őket, mint amennyire fél tőlük. A saigoni hatóságok korrupciója közismert volt: a
tisztviselők nemcsak a népnek szánt segélyeket és élelmet sikkasztották el, de saját ellenségüknek, az
északiaknak, adták el az amerikaiak által szállított katonai felszerelést és fegyvereket. A veszélyes katonai
bevetések, feladatok az amerikai hadseregre hárultak. Az általam vezetett Interagency Task Force egyik őrnagya
azt állította, mihelyt a dél-vietnami hadsereg értesült az amerikaiak terveiről, emberei biztosak lehettek abban,
hogy csapdába esnek.

Afganisztánban a Washington által kinevezett vezetés teljes mértékben részt vesz a kábítószer-kereskedelemben;
csak kenőpénz ellenében lehet állást kapni a rendőrségben, a hadseregben és a közigazgatásban; a bíróságokon a
kenőpénz mértéke szerint születnek ítéletek; még a tálibokat is ők látják el hadianyaggal. A kormány képes
bármit eladni, számára minden eladó. Hamid Karzai újraválasztása valóságos komédia volt: az eredményt jóval a
szavazatok megszámlálása előtt tették közzé, és az elnöknek Kabulon kívül gyakorlatilag nincs befolyása.

Ami azonban különböző Afganisztánban és Vietnamban, az az, hogy Afganisztánban „hemzsegnek” a hírhedt,
gyűlölt és egyben rettegett hadurak, akik ellenőrzésük alatt tartják a kormányt. Hogy a legutóbbi választást
„megnyerhesse”,  Karzai visszahozatta Törökországból a gyászosan hírhedt, üzbég származású Rasid
Dosztumot.[4] Az afgánok fejében ezek a hadurak összekapcsolódnak az Egyesült Államokkal – a felkelés egyik
legfontosabb oka a hadurak hatalma elleni lázadás.

Mit hoz hát a jövő? Barack Obama elnök kijelentette, hogy az USA-nak nyernie kell. A védelmi miniszter, Robert
Gates azt hangoztatja, hogy Afganisztánban kell maradniuk „néhány évig” (a brit David Richards tábornok
szerint nem kevesebb, mint negyven évig) – Kanada viszont már meghatározta a csapatkivonás dátumát, és a
németek, a norvégokhoz hasonlóan immár szintén megkérdőjelezik saját jelenlétüket.

Az iraki példából kiindulva, az afganisztáni háború globális költségét 3000-6000 milliárd dollár közötti,
„csekélyke” összegre tehetjük – ez több, mint az amerikai GDP egynegyede: a háború folytatása ellehetetleníti
Obama belpolitikai programját.

Ez a vállalkozás ugyanúgy végzetesnek bizonyulhat a jelenlegi elnök számára, mint ahogyan a vietnámi háború
annak idején Lyndon Johnson elnök számára is végzetessé vált. Ennek ellenére Obama úgy határozott, hogy
„tartja az irányt”, mivel Afganisztánt a „terrorizmus melegágyának” tekinti. Ez így viszont nem igaz; sőt, a
terrorizmust (különösképp amióta a hadműveletek átterjedtek Pakisztánra, Szomáliára és Irakra) az amerikai
katonai akciók csak fokozzák, táplálják, hiszen a veszélyérzet növelésének legjobb receptje a csizmatrappolás
állandósítása egy adott területen. A terroristáknak nincs szükségük az elszigetelt, rossz szállítási és közlekedési
adottságokkal rendelkező Afganisztánra: a szeptember 11-i támadásokat is Európából indították – a terroristák
ma már bárhonnan szervezkedhetnek. Az amerikaiak esetleges afganisztáni „győzelme” nemhogy nem állítaná le,
de minden valószínűség szerint inkább ösztönzőleg hatna a terroristákra.

Annak ellenére, hogy az amerikaiak a régmúltba – az amerikai forradalomig –visszanyúló tapasztalatokkal
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rendelkeznek a terrorizmust illetően, még mindig nem értik annak természetét és kiváltó okait. A terrorizmus a
gyengék fegyvere. Mindaddig élni fognak vele, ameddíg nem látnak más lehetőséget az őket ért igazságtalanság
helyrehozására. Kétszáz éve ugyanaz a színjáték ismétlődik meg a világ különböző pontjain: Latin-Amerikában,
Írországban, Spanyolországban, Jugoszláviában, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban,
Palesztínában, Törökországban, Dél-Afrikában, Kenyában, Indiában, Kasmírban, Afganisztánban, Burmában, Sri
Lankán, Thaiföldön, Malajziában, Kínában, Oroszországban….  Annak függvényében, hogy céljaikat jogosnak
tartjuk-e vagy sem, a terroristákat akár még „szabadságharcos”-nak is nevezhetjük: megítélésük tehát céljaiktól,
és nem az általuk alkalmazott, az akcióik során bevetett eszközöktől függ.

A tálibok és az Al-Kaida egészen eltérő logika szerint működnek, de a kettő közti különbség a legtöbb ember
számára igen zavaros. A tálibok egy nemzeti politikai szervezetet, egy valóságos belső emigrációba szorult
száműzött kormányt képviselnek, mely a hagyományos elitre és az Afganisztánon belüli többségi népcsoportra
támaszkodik. Az Al-Kaida viszont a glóbusz legkülönbözőbb pontjain lakó férfiak és nők hálózata, egyes
csoportjai önállóan, központi parancsnokság nélkül határozzák meg a különböző akciókat –  Oszama Bin Laden
nem a tábornokuk, hanem gurujuk. Bár mindkét csoport a – többségében nyugati – imperializmus erőszakos és
széteső örökségéből eredeztethető – eltérőek a céljaik.

A katonai erő alkalmazása veszélyesnek bizonyulhat az amerikai társadalomra, illetve az amerikai politikai
rendszerre és jogállamiságra nézve: ezért óvatosnak kell lennünk, nehogy átlépjük a biztonságra törekvés igényét
és a totalitarizmust elválasztó vékonyka határvonalat. A neokonzervatívok javasolta és a katonai vezetők által
jósolt negyven évig tartó afganisztáni háború – minden valószínűség szerint egyáltalán nem hozná magával a
terroristák vereségét. Viszont az Egyesült Államok legféltettebb értékeinek megsemmisülését jelentené.

Hasznos lenne Washington számára, ha védelmi politikáját néhány egyszerű alapelvre építené: olyan hosszútávú
politikai célok mentén kellene működnie, amelyek megakadályozzák a terrorista csoportok megerősödését.
Afganisztán számára ez azt jelenti, hogy meg kell keresni a nemzeti megbékélés kompromisszumos feltételeit –
Obama elnök 2009. júniusi kairói beszéde alapján. És nem szabad hinni a szakértőknek: az Obamának javasolt
„nyerő” receptek eddig mindig kudarcot vallottak. Jól tette Odüsszeusz, hogy hajója árbocához kötözte magát, és
bedugta társai fülét, mikor a szirének énekelni kezdtek…

(Franciából fordította: Sipos János)

A szerző, William P. Polk, A Policy Planning Council volt tagja, a Chicagói Egyetem történész-professzora, az
Adlai Stevenson Institute of International Affairs elnöke. Számos könyv, többek közt a Violent Politics, A History
of Insurgency, Terrorism & Guerilla War, From the American Revolution to Irak [Harper, New York, 2008] és
az Understanding Iran [Macmillan, New York, 2009] c. kötetek szerzője.

[1] „Close-in Firefight Afghanistan July 09”, www.youtube.com

[2] A „stratégiai falvak” program, amit 1961-ben a dél-vietnami kormány és az Egyesült Államok talált ki, a
lakosság kitelepítésével akarta a felkelést leverni.

[3] Így jelölik a Vietnammal foglalkozó jelentést („United States-Vietnam relations, 1945–1967: A study prepared
by the Department of Defense”.

[4] Dosztumot  többek közt azzal vádolják, hogy a rendszer megbuktatása idején meggyilkoltatott több ezer az
egyik északi börtönben fogva tartott tálibot.

Cimkék: usa (külpolitika) terrorizmus háború hadiipar afganisztán vietnám
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Claire Brisset

Amikor 1989. november 20-án New Yorkban az ENSZ Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ENSZ Gyermekjogi
Egyezményét, melynek kidolgozása tíz  – rendkívül bonyolult tágyalássorozattal megtűzdelt – évet vett igénybe, a
gyermekek helyzete világszerte igencsak aggasztó volt. Az egyezmény megkötését megelőző két évtizedben – a ’60-as évek
végétől ’80-as évek végéig – nagy léptekkel haladt előre a gyermekek ügye – ekkor azonban, a ’80-as évek végére, a helyzet
nyugtalanítóan megromlott. „Megfeneklett a haladás” – hívta fel ekkoriban a világ figyelmét James Grant, az ENSZ
Gyermekvédelmi Alapjának (UNICEF) akkori főigazgatója.

A Nemzetközi Valutalap (IMF) és a Világbank által a
legszegényebb országokra rákényszerített strukturális reformok, a
gazdaság „szanálását” célzó kiigazítási tervek következtében
radikálisan csökkentették az egészségügyi és oktatási kiadásokat.
A harmadik világ adósságállománya átlépte az ezermilliárd
dolláros jelképes küszöböt, a fejlesztésre szánt segélyek összege
megrekedt a gazdag országok GDP-jének 0,35%-ánál, és a világ
bizonyos pontjain két-három év alatt a legszegényebb országok
átlagjövedelme 25%-kal visszaesett.

A Gyermekjogi Egyezmény elfogadása többek közt ezt a
tendenciát akarta megállítani. Ebben az időszakban tizennégy
millió 5 éven aluli gyermek halt meg évente az alultápláltság és
olyan betegségek együttes következtében, melyeket már kiválóan
lehetett kezelni, illetve védőoltásokkal meg lehetett előzni. Plusz
egymillió egészségügyi szakember kellett volna ahhoz, hogy
gyógyítani lehessen azt az egymilliárd embert, akik semmiféle
ellátásban nem részesültek, és akiknek a fele nem érte a
felnőttkort…

Egy húsz éve megkötött egyezmény ünneplése egyúttal arra is
kötelez, hogy visszatekintsünk: milyen gyökerek, milyen szükség hívta létre, s elemezzük azt is, hogy milyen hatást gyakorolt
a mindennapi valóságra.

A feladat ez esetben különösen nehéz, hiszen kevés az ennyire szubjektív, szenvedélyeket szító és politikai töltetű kérdés.
Ami Franciaországot illeti, az évforduló igencsak felemásra sikeredett: szeptemberben a kormány bejelentette, hogy
megszünteti a gyermekvédelmi ombudsman (Défenseur des enfants) intézményét, melyet az Egyezmény betartásának
ellenőrzésére, felügyeletére 2000-ben hoztak létre. A bejelentést olyan óriási tiltakozás fogadta, hogy lehet, hogy mégiscsak
fennmarad e feladatkör – esetleg más formában. Mindenesetre e tiltakozás arról tanúskodik, hogy a francia társadalom
fontosnak tartja a gyermekvédelem ügyét.

Az 1980-as évek végén az az elgondolás, hogy a kiskorúakat sajátos jogok illetik meg, még igen kialakulatlan volt, szó szerint
csak „gyermekcipőben járt”. Igaz ugyan, hogy a nyugati országokban léteztek már bonyolult rendelkezések és
szabályozások, melyek a legkirívóbb esetekben a gyermekek védelmét voltak hivatottak szolgálni – különösen, a rossz
bánásmódot (elhanyagolást) és az emberölést tiltották és szankcionálták. Más törvények pedig arról rendelkeztek, hogy
kiskorúakat adott esetben nem lehet a felnőttekkel azonos módon büntetni, és aláhúzták a büntetés nevelő hatását: ez volt
Franciaországban a híres 1945-ös kormányrendelet filozófiája, amit a mostani kormány éppen megkérdőjelezett. Végezetül, a
családügyi törvényen mindenütt lényegesen javítottak, többek közt a szülők különválásának esetét, ill. a kiskorúak
tulajdonának védelmét illetően.

Az 1989-es, ún. New York-i Egyezmény radikálisan új irányt szabott ezeknek a vegyes, egységes koncepciót nélkülöző
intézkedéseknek. Az egyezmény tökéletesen újszerű alapokat fogalmazott meg. Központi elve az, hogy ezentúl minden,
kiskorúakat érintő – akár egyéni, akár kollektív – döntésnek mindenekelőtt a gyermek „alapvető érdekét” kell figyelembe
vennie, akár a felnőtt előjogának sérelme árán is. Éppen ez az egyezmény egyik fő irányelve, melyet az amerikai jobboldal
elfogadhatatlannak ítélt, és tart mind a mai napig.

E központi elv köré a szövegben három különböző típusú rendelkezés szerveződik: 1. minden ország kötelessége biztosítani a
gyermek számára a túléléshez és fejlődéshez nélkülözhetetlen szolgáltatásokhoz való hozzáférést (kiváltképp az egészségügy,
élelmezés és a nevelés-oktatás terén). 2. minden intézmény, valamint magánszemély kötelessége megvédeni a gyermekeket
az erőszak minden fajtájától (állami, intézményi, családi erőszak); 3. minden kormány és jogi intézmény kötelessége
megismerni és figyelembe venni a kiskorúak szempontjait az őket érintő döntésekkel kapcsolatban.
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Így összefoglalva a dolgot, ez a bonyolult dokumentum viszonylag egyszerűnek tűnhet. Következményei azonban rendkívül
széleskörűek. Mind az „északi”, mind a „déli” országok fokozatosan hozzáláttak az egyezmény ratifikálásához, azaz a
parlament rábólintásával adoptálták az egyezményt, tudván-tudva, hogy ezután ehhez kell igazítaniuk egész
törvénykezésüket. Mára a világ majdnem minden országa ratifikálta már az egyezményt, mely ily módon a nemzetközi jog
legelismertebb egyezményévé lett. Csupán két ország hiányzik még a sorból: a világ egyik leggazdagabb országa, az Egyesült
Államok – melynek kormánya, miután állandóan pellengérre állítják emiatt, végre bejelentette abbéli szándékát, hogy az
egyezményt a Kongresszus elé terjeszti – és Szomália, melyet rendre a politikai-katonai káosz gátol meg abban, hogy
rendelkezzen egy a ratifikációhoz szükséges szervvel: egy parlamenttel.

Elfogadása, és úgyszólván egyöntetű ratifikálása után azonban továbbra is nyitva marad a kérdés: Vajon hozott-e világszerte
változást az egyezmény? A haladás vitathatatlan. A legfontosabb mutató, a gyermekhalandósági ráta magáért beszél: azon 5
éven aluli gyermekek száma, akik alultápláltság és ragályok következtében haltak meg, 10 millió alá esett, a korábban
említett ’89-es 14 millióval szemben; s úgyszintén javult az oktatásban részt vevők aránya – a lányokra, és a szubszaharai
Afrikára ez különösen igaz.

S nem utolsó sorban a gyermekek joga manapság a politikai közbeszéd tárgya lett. Durva megsértése felett, mint holmi
természeti csapást, már nem huny szemet a nemzetközi közvélemény. A kiskorúak szexuális kizsákmányolása például
egyenesen skandalummá lett: több tucat ország – köztük Franciaország és Németország is –, olyan törvényeket hozott,
melyek értelmében a korábbiaknál jóval súlyosabban büntethetők azok az állampolgárok, akik fiatalkorú prostituáltak
szolgáltatásait veszik igénybe, még akkor is ha ez az országhatárokon kívül történik.   Mind kevésbé elfogadott – és ezen még
a válság sem változtat – az „északi”, fejlett országokban az olyan termékek árusítása, amelyeket úgyszólván rabszolgasorban
dolgoztatott kiskorúak állítanak elő. Ezt meg is értette néhány nemzetközi cég, akik vállalják, hogy nem értékesítenek többé
gyermekmunkával előállított árut. Az egyezmény elfogadása után számos civil szervezet és állami intézmény alakult, melyek
fő célkitűzése az emberek, a közvélemény folyamatos mozgósítása. A politikusokra gyakorolt nyomás ebben a kérdésben a
haladás erőteljes motorja.

Persze, ennek feltétele a közvélemény valódi tájékoztatása, felvilágosítása. Sajnos ez az egyik neuralgikus pont. Nem
mindennapi állhatatosságot igényel az a figyelemfelkeltő munka, mely a gyerekek jogait érő sérelmekre mutat rá. Márpedig a
gyerekek jogait tömegesen megsértik. És a sérelmek többsége a kormányok politikai döntéseinek, illetve a nemzetközi
árucsere-rendszerek következménye.

Ennek egyik legeklatánsabb példája az alultápláltság, de számos más bajról is beszámolhatnánk. Világviszonylatban mintegy
270 millió gyermek mindenféle – még a legelemibb – egészségügyi ellátást nélkülöz: még az olyat is, amit egy kisrendelő,
vagy akár egy pusztai egészségügyi állomás nyújthatna. Kb. 200 milliót tesz ki azoknak a száma, akiket kizsákmányolnak,
azaz olyan körülmények között dolgoznak, amely közvetlenül károsítja egészségüket, sőt gyakran az életüket is veszélyezteti.

Milyen munkát végeznek a gyerekek? Hetven százalékuk a mezőgazdaságban dolgozik, olyan területen, amely a leginkább
egészségkárosító: védőruha, védőfelszerelés nélkül, a növényvédő szerek mérgező hatásának kitéve, mely a gyermeki
szervezetre még veszélyesebb; fejlődésben lévő csontozatukhoz képest aránytalanul nagy súlyokat kell cipelniük stb.
Tömegesen dolgoztatnak gyermekeket bányákban (arany-, ezüst-, drágakő-, ill. vaskitermelésben), textíliák, szőnyegek,
elektronikai alkatrészek, robbanószerek stb. gyártásában.

Ezek a gyerekek természetesen nem járnak iskolába; ha egyáltalán, akkor is csak rövid ideig. Márpedig minden pedagógus
tudja: ha egy gyerek nem részesül legalább négy éven át, túlzottan nagy kihagyások nélkül elemi oktatásban, ún.
„funkcionális analfabéta” lesz belőle, aki végérvényesen elveszíti minden, addig részlegesen megszerzett ismeretét.

A munkára fogott gyerekek közül sokan élnek az utcán, ahol válogatás nélkül, mindenféle erőszaknak ki vannak szolgáltatva:
gengszterbandáknak és drogoknak; a rendőri erők zaklatásának – akiknek nem ritkán egyenesen az a feladata – példaként
Latin-Amerika nem egy városát említhetnénk – hogy „megtisztítsák” tőlük a város főútvonalait. Világszerte vagy
százmillióra tehető az utcán tanyázó gyermekek száma.

Végül, a leggyalázatosabb erőszakot néha maguk a szülők követik el saját utódaikon – nem egyszer már a gyermek
születésének pillanatától kezdve. Ez a fajta erőszak nem ismer határokat, át-meg átszövi a családokat, társadalmi
hovatartozástól függetlenül, ahogyan eddig is átszőtte egész történelmünket. „Hová mennek e gyermekek, akik közül egy sem
tud nevetni?” – kérdezte Victor Hugo Contemplations[1] c. kötetének egyik legszebb versében.

Biztosan nem nevetnek azok a gyerekek, akiket szüleik fizikálisan és/vagy szavakkal vernek, akiket szexuális zaklatással
tesznek egy életre tönkre – ez „csak” családon belüli erőszak; van azonban állami erőszak is: hiszen van vagy harminc olyan
ország a földön, ahol a kiskorúakra is kiszabható a halálbüntetés; enyhébb esetben megkövezéssel, korbácsolással,
csonkítással büntetik őket.

És ne feledkezzünk el a fegyveres konfliktusok által szított erőszakról sem, melynek sebesült és rokkant gyerekek esnek
áldozatul, a bombatámadásban meghaltakról nem is beszélve. De a háborúk közvetve még több áldozatot követelnek: a
legtöbben a víz, gyógyszer, ápolás vagy az élelem hiányába halnak bele. A háborúk tombolása mindent elpusztít: a
gyerekeket megfosztja mindattól, amire a növekedéshez szükségük van, nem kímél sem iskolákat, sem kórházakat, és
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nemegyszer örökre elszakítja őket szeretteiktől – szüleiktől, családjuktól, tanítóiktól.

A háború a gyerekekből sokszor menekültet „gyárt”: a hatalmas menekülttáborok lakóinak 60%-át gyermekek adják, ahol
megfelelő támogatás híján az ENSZ-ügynökségei (Menekültügyi Főbiztosság, Világélelmezési Program) a napi
élelmiszeradagokat rendszeresen csökkenteni kénytelenek.

A „végső stádium” kétségtelenül az, amikor a háború kiskorúakból farag katonát, mikor gerillahadseregek, vagy akár
kormánycsapatok is erőszakkal fegyverbe fogják, és hátborzongatóan erőszakos tettekre kényszerítik őket, hogy még inkább
uralkodhassanak rajtuk.

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés: mit érhet el egy ilyen dokumentum, mint a nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény?
Nehéz a válasz, s újabb kérdést vet fel: milyen hatással lehet a jogi norma a valóságra, a jog a puszta erőre? A szkeptikusok
számára a világ továbbra sem más, mint az a „hadszíntér”, ahol a leggyengébbek jogait szemérmetlenül semmibe veszik.
Mások viszont, akik azt az álláspontot képviselik, hogy a gyilkos erőszakot szabályozó, azt megfékező jogi eszközökre
nagyon is szükség van – ebben az egyezményben a haladás nagyszerű eszközét látják.

*A szerző, Claire Brisset, a francia Népesedés- és Családügyi Főtanács tagja, 2000-2006 között Gyermekvédelmi
ombudsman.

Fordította: Sipos János         

[1] Victor Hugo: Les Contemplations [Merengés]. Gallimard, „Poésie”, Paris, 2006.

Cimkék: harmadik világ munka egészség éhezés nemzetközi jog
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Stéphane Parmentier

„Az éhezés már akkor is súlyos gondot okozott, amikor az élelmiszerárak elfogadhatóak voltak és a világ a jólét időszakát
élte. De a 2006-2008-as élelmiszerválság és a jelenlegi gazdasági válság katasztrofális helyzetet teremtett” – állapítja meg
Daniel Gustafson, az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) igazgatója.

Pedig 2007 és 2008 között, az Élelmezési Világprogram költségvetését lecsökkentették 6 milliárdról 3 milliárdra $-ra. A FAO
szerint évente 30 milliárd dollár elegendő lenne arra, hogy az éhségtől szenvedők számát a felére csökkentsük, 2015-re. Ez
kevesebb  mint  a  tizede  a  fejlett  országok  mezőgazdasági  támogatásainak.  A Rómában  november  16-18  között  tartott
Élelmiszerbiztonsági Csúcskonferencia alkalmából fel kell tennünk egy fontos kérdést: milyen mezőgazdasági modell teszi
majd lehetővé, hogy 2050-ben, amikor bolygónknak már 9 milliárd lakója lesz, mindenki jóllakhasson.

„Az éhezés nem egy természeti csapás” – mondja Olivier De Schutter,
ENSZ szakértő, a táplálkozáshoz való jog kérdésének specialistája[i].
Az  éhezés  mindenekelőtt  a  nem  megfelelő  politikai  döntések
következménye. Ez a megállapítás egyszerre elborzasztó és reményt
keltő.  Elborzasztó  mert  olyan  sok  embert  éhezik:  2009-ben
egymilliárd  ember  alultáplált  a  FAO,  az  ENSZ  Élelmezésügyi  és
Mezőgazdasági  Szervezete  szerint[ii];  két  milliárdan  pedig
egészségtelenül tápláltak; és ennek következtében évente kilencmillió
ember hal éhen[iii].

Reményt  keltő  a  megállapítás,  hiszen  azt  is  jelenti,  hogy  az
élelmiszerválság  elkerülhető  lenne,  ha  egy  másmilyen  társadalom
mellett döntenénk. Egy másmilyen fejlődési modell mellett lennének
technikailag  reális  és  hatékony  megoldási  lehetőségek.  Ezek
feltérképezése feltételezi azonban a jelenlegi súlyos helyzet okainak
megismerését és megértését.

Először is,  itt  van a gazdasági válság jelenlegi súlyosbodása: ennek
következtében  egy  év  alatt  jó  százmillióval  nőtt  az  éhezés
áldozatainak  száma.  Ezt  a  katasztrófát  a  mezőgazdasági  árak

2007-2008-as robbanásszerű emelkedése váltotta ki, ami az egyes országok belső piacain különbözőképpen jelentkezett[iv].
Az árnövekedés egyik  strukturális  oka  a  mezőgazdasági tartalékok történelmileg alacsony szintje  volt.  Az agrármérnök
Marcel  Mazoyer  szerint,  „a  tartalékok  csökkenése  arra  vezethető  vissza,  hogy  ez  elmúlt  huszonöt  évben  estek  a
mezőgazdasági  árak.  Ez  kétszáz  éve  minden  huszonöt-harminc  évben  bekövetkezik.  1975-től  2005-2006-ig,  a
mezőgazdasági  nyersanyagok  ára  körülbelül  hatodára  esett  a  világpiacon.  Ennek  következtében  a  tartalékok  lassan
elfogytak,  a  raktárak  fokozatosan  kiürültek.  Ami  a  gabonaféléket  illeti,  a  tartalékok,  a  világ  termelésének  és
fogyasztásának kevesebb mint 16%-ra estek vissza. Ezen a szinten azután már egy semmiség is elegendő volt ahhoz, hogy az
árak berobbanjanak.”

Jelentős a vidéki munkanélküliség

Könnyű megjelölni a szikrát, amely lángra lobbantotta a helyzetet: az agro-üzemanyagok iránti kereslet gyors felfutása az
Egyesült  Államokban (2004-2005-ben) és Európában.  Az eleve  roppant  alacsony szintű  tartalékok következtében,  ez a
nyomás sok alaptermék árának azonnali növekedését okozta: ez történt a többi közt a kukoricával és a növényi olajokkal
(pálma, szója, repce), amit az etanol és a biodízel előállításakor használnak fel. A különböző határidős piacokon (Chicago,
New York, Kansas City és Minneapolis) a spekulatív alapok[v] erőteljes beavatkozása felgyorsította és megsokszorozta az
árfolyamok,  majd  az árak emelkedését.  És ehhez hozzájárult  még a  kőolaj drágulása,  és ennek következtében a  vegyi
alapanyagok és a szállítás és az energia árának gyors növekedése.

De nem csupán ezek a tényezők magyarázzák az éhezők számának növekedését. A helyzet súlyosbodása mindennapjaik
mélyszegénységének következménye, amit csak súlyosbít az élelmiszerárak robbanásszerű drágulása. Az éhezés áldozatai
80%-ban a fejlődő országok parasztjai: 50%-uk kisgazdálkodó, 10%-uk állattenyésztő, 20%-uk földnélküli paraszt[vi]. Az
éhezők 20%-a a városlakó, de egy részük olyan faluról elmenekült ember, aki a jobb élet reményében költözött a városokba.
A kérdés tehát az, hogy miért él annyi sok parasztember szegénységben a fejlődő országokban?

A válasz lesújtóan egyszerű: a különböző mezőgazdasági, kereskedelemi és más témákban rendezett országos, regionális és
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nemzetközi  fórumok,  a  nélkül  hoznak  döntéseket,  hogy  figyelembe  vennék  a  parasztságot.  Erről  tanúskodnak  a
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) égisze alatt hozott döntések és határozatok, de ez jellemzi a Világbank és a Nemzetközi
Valutaalap  ún.  Strukturális  kiigazítási  programjait,  illetve  a  szabad  kereskedelmi  vagy  mezőgazdasági  export
megállapodásokat is a különböző államok és régiók között, mint például az Egyesült Államok, az Európai Unió, Brazília stb.

A nemzetközi szervezetek által előírt  intézkedések következtében általánossá  vált  a  határok megnyitása,  abbamaradt  a
kínálat, a termelésszabályozás, felszámolták a készletek, a tartalékok raktározási rendjét illetve a kereskedelmi, felvásárlási
 rendszereket. Ezek az eljárások sértik a parasztság jogos érdekeit. Azzal, hogy a belső árakat fokozatosan a nemzetközi
árakhoz igazítják, bizonytalanná teszik a parasztok jövedelmét. Azzal, hogy durván versenybe állítják a versenyképesség
tekintetében roppant nagy különbségeket mutató agrárgazdaságokat, általánossá válik a mezőgazdasági termékek időleges,
nem rendszeres kereskedelme, erre jó példa az import erős hullámzása.

Egy adott ország szempontjából, az import hirtelen megugrása azt jelenti, hogy egy bizonyos termék importja megugrik, míg
az ára erősen esik. Ez elviselhetetlen konkurenciát jelent a helyi termelésnek, és a belső árak és a mezőgazdasági bevételek
összeomlását  okozza.  Elszegényíti  a  parasztokat,  tönkreteszi  a  kistermelők  hagyományos  életmódját  és  tömeges
munkanélküliséget hoz létre vidéken. Ez a jelenség jól ismert. 1984 és 2000 között tizenhét fejlődő országban 767 hirtelen
bekövetkező  import-csúcsot  regisztráltak.  Ez az érintett  országok termelésének hanyatlását  és az mezőgazdasági deficit
növekedését  okozta. Ennek következtében nőtt  az importfüggőség és a  lakosság élelmiszerbiztonsága egyre erősebben a
nemzetközi áraktól függ[vii]. Így már érthető, hogy az utóbbi évek mezőgazdasági áremelkedése milyen súlyos problémát
jelentett és milyen katasztrofális helyzetet okozott a nettó élelmiszerimportáló országoknak.

Az élelmezési lánc különböző szereplői nagyon eltérő erőviszonyokat képviselnek, és ez is hozzájárul a vidéki szegénység
elmélyüléséhez.  Az  élelmiszer  ellátást  érintő  tárgyalásokon,  az  árak  és  egyéb  feltételek  kialakításakor  a  szereplők
érdekérvényesítő  képessége  erősen  függ  az  adott  terület  koncentrációs  fokától.  Ugyanakkor  közismert,  hogy  a
mezőgazdasági termelők koncentráltsága sokkal kisebb, mint a többi szereplőé. Becslések szerint közvetlenül 2,6 milliárd
ember él a mezőgazdaságból és ebből 450 millió a mezőgazdasági munkások száma. Ugyanakkor tíz óriásvállalat uralja a
vetőmagpiac felét, és termékenként csak három-négy vállalat  ellenőrzése alatt  áll a nemzetközi kereskedelem nagyobbik
fele.  Ami pedig a  kiskereskedelmet  illeti,  a  fejlett  országok piacain négy-öt  szupermarket  láncot  találunk és ezek egyre
nagyobb piaci részesedést szereznek maguknak a fejlődő országokban is.

Ebben  a  helyzetben,  mivel ilyen  szűk keresztmetszetekkel szembesül a  beszállítóinál (vetőmag,  stb.)  és  az értékesítési
lehetőségeinél  egyaránt,  a  parasztság  előtt  egyetlen  lehetőség  áll:  engedelmeskedni  a  lánc  többi  szereplőjének.  Az
erőviszonyok egyenlőtlensége itt  is súlyos következményekkel jár: lehetővé teszi az elosztást  végző  vállalatoknak,  hogy
nagyon olcsón szerezzék be a termékeket, olyan árakat kényszerítsenek a parasztokra, amelyek rendszerint alacsonyabbak a
termelési költségeknél,  és lefelé  húzzák a  nagy monokultúrában megművelt  ültetvények dolgozóinak amúgy is alacsony
bérét.

Számos  tényező  járul  hozzá  a  vidéki  lakosság  elszegényedéséhez:  a  földhöz  jutás  nehézsége,  a  zöld
forradalomhoz[viii]kötődő  termelékenység növekedés történelmileg roppant egyenlőtlen megoszlása, a fejlődést  támogató
állami segítség csökkenése. E tényezők közös nevezője azonban az, hogy a „politika” lemondott arról, hogy támogassa a
paraszti gazdaságok tartós fejlődését.

Agro-ökológiai megoldások

Az éhezés megszűntetése radikális irányváltást igényelne: biztosítani kellene, az élelmiszer szuverenitás keretében, a paraszti
gazdaságok fejlődését. Egy ilyen irányvétel stabil és jövedelmező árrendszert tételezne fel a világ minden parasztgazdasága
számára.  Ehhez  a  kínálatot,  a  termelést  kellene  hatékonyan  szabályozni  az  egyes  országok  és  régiók  szintjén,  de
világméretekben is. A termelés rugalmas szabályozásához az ország- és régióhatárokon különböző és a helyi adottságoknak
megfelelő protekcionista, piacvédő szabályokat kell bevezetni. Ezzel párhuzamosan, elkerülhetetlennek tűnik, hogy a piaci
szereplők  erőviszonyait  kiegyenlítsék  és  ezt  a  paraszti  szervezetek  megerősítésével  és  az  élelmiszeripar  illetve  a
kereskedelem óriásvállalatai erejének meggyengítésével. A beruházások növelése elengedhetetlen, de nem mindegy, hogy
milyen feltételek mellett. Az elmúlt évtizedek politikája, a mezőgazdaság intenzív iparosítása már bebizonyította korlátait. Az
agro-ökológia  olyan  megoldásokat  kínál,  amelyek  lehetővé  teszik  a  termelékenység növelését,  de  úgy,  hogy  egyúttal
hozzájárulnak bolygónk „lehűtéséhez” és tiszteletben tartják a földi életet.

2008 áprilisában közel hatvan kormány írta alá „A fejlődést szolgáló mezőgazdasági ismeretek, tudományok és technológiák
nemzetközi felmérése” c. jelentést[ix] (9). A jelentést elkészítésében több mint négyszáz, számos tudományághoz tartozó, a
világ  minden  tájáról  verbuvált  kutató  vett  részt.  Megállapításaik  szerint  elengedhetetlen,  hogy  új  irányt  adjunk  az
agro-ökológiai forradalomnak és növeljük az erre fordított pénzügyi forrásokat. A politikának garantálnia kell a földhöz, a
vetőmaghoz és az ivóvízhez való hozzájutást. Az a tény, hogy 2009-ben rendkívül megnőtt az éhezés áldozatainak a száma,
kikényszeríti, hogy megfogalmazzuk az alapkérdést: milyen mezőgazdasági és élelmezési modell szeretnénk magunknak?

A szerző, Stéphane Parmentier, független konzultáns és kutató, agrárpolitikai tanácsadó az állattenyésztők és földművesek
egyesült Szövetsége, a Via Campesinához tartozó vallon szakszervezet mellett. http://www.agriculture-viable.net
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Fordította: Sipos János    

[i] A francia nyelvű belga rádió-televízió (RTBF) adása, dátum nélkül, hírek: http://one.wfp.org/french/?NodeID=43&k=816

[ii] FAO, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, (Az élelmiszer-ellátás helyzete a világon) Róma, 2009.

[iii] Science actualités, L’origine de la crise alimentaire mondiale (Az élelmiszer válság okai). 2008. június 5. Párizs,
www.cite-sciences.fr

[iv] Lásd Dominique Baillard, „Pourquoi le marché des céréales s’est emballé” (Mi okozta a gabona árak ugrásszerű
növekedését?), Le Monde diplomatique, 2008. május.

[v] Daniel G. de La Torre Ugarte, Shane Murphy, The Global Food Crisis : Creating an Opportunity for Fairer and More
Sustainable Food and Agriculture Systems Worldwide, Heinrich Böll Foundation, Berlin, 2008.

[vi] Paula Cusí Echaniz, Risques alimentaires et économiques en Méditerranée, (Élelmiszer és gazdasági kockázatok a
Mediterrán régióban)Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Franciaország,
2009.

[vii] A Kereskedelmi Világszervezet ideiglenesen megengedi azon államok számára, amelyek hirtelen-importnövekedés
áldozatai, hogy megemeljék behozatali illetékeiket, ill. behozatali kvótákat vezessenek be. De az előírt feltételek
használhatatlanná teszik ezeket a protekcionista intézkedéseket.

[viii]Az 1960-70-es években, a „zöld forradalom” átalakította a Dél országainak a mezőgazdaságát, elsősorban Latin-
Amerikában és Ázsiában, intenzív technikák és magas hozamú gabonafélék alkalmazása révén. Az 1960-70-es években, a
„zöld forradalom” átalakította a Dél országainak a mezőgazdaságát, elsősorban Latin-Amerikában és Ázsiában, intenzív
technikák és magas hozamú gabonafélék alkalmazása révén.

[ix] A 2008. április 15.-én közzétett felmérést harminc kormány és ugyancsak harminc civil szervezet égisze alatt valósították
meg. Az ENSZ öt ügynöksége is résztvett a munkában: a FAO, az ENSZ-nek a Fejlődést szolgáló Programja (PNUD), a
Környezetvédelmi ENSZ Program (PNUE), az UNESCO, és az Egészségügyi Világszervezet (OMS). A jelentés
összegzéséhez lásd: www.agassessment.org.

 

Cimkék: éhezés mezőgazdaság
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Marc Endeweld

Roissy-Charles-de-Gaulle (Roissy-CDG) - a név igazán szimbólikus, a Köztársaság legendás hajdani elnökére emlékeztet, aki
1964-ben indította el a legnagyobb párizsi repülőtér tervezését, amely ma az utasforgalmat[1] tekintve Atlantát (Hartsfield-
Jackson), Chicagót (O’Hare), Londont (Heathrow) és Tokiót (Haneda) követően a világ ötödik legnagyobb repülőtere. A
fővárostól mintegy húsz kilométerre északkeletre található intézmény első repülőterét 1974-ben nyitották meg, röviddel az
első  olajválságot  követően.  És  máris  a  gigantizmus...  Az építkezés  a  maga  tizenegy  emelet  magasságú  állványzatával,
 harminchat betonpillér  éjjel-nappal  zajló  folyamatos öntésével, nem is szólva a földalatti folyosók  fúrásáról. Az energiát
egy önálló hő- és villamos központ adja - kapacitása elegendő lenne egy százezer lakosú város fűtéséhez!

 

„Harminc  évvel  ezelőtt  a  repülőtérre  jártunk  kirándulni
vasárnaponként, meséli egy, a repülőtértől nyugatra található
Goussainville-i lakos. Az emberek kijártak megnézni hogyan
halad az építkezés. Azóta a  repülőtér óriásira  nőtt,  főleg ha
figyelembe  vesszük  a  kiszolgáló  úthálózatot  is.  De  mi,  a
környék lakói siralmas tömegközlekedést, állandósult forgalmi
dugókat  kaptunk,  a  zajról  nem  is  beszélve”.  Mivel  a
„platformokat” tovább fejlesztő gigantizmus azóta sem szűnt
meg.  Például három év kellett az „S3” nevű új beszállócsáp
megépítéséhez, amely képes maximum 26 gép kiszolgálására,
és  egy  226.000  m2  alapterületű  vas-  és  üveg-  monstrum.
2004-2007  között  ötezer  munkás  dolgozott  az  építkezésen,
sok  ezer  alvállalkozó  alkalmazásában,  de  mindannyian  a
Párizsi Repülőtér,  az  Aéroports de  Paris  (ADP) irányítása
alatt. Az ADP csaknem kizárólagos gazdája a Roissy-CDG 3
250  hektáros  területének.  Európa  legnagyobb  kiterjedésű
repülőtere  Párizs,  városfalakon  belüli  területének,  egy
harmadát teszi ki.

Az „ S3–ba”  654  millió  eurót  beruházó  vállalat  számára  a
kockázat  óriási:  a  megnyitása  óta  „ Párizsi  Galéria”  névre
elkeresztelt  2E  terminál  új  szárnya  remélhetőleg  igazi

kirakattá,  Franciaország kirakatává válik.  Felavatására  2007. június 26-án, az újonnan megválasztott  köztársasági elnök,
Nicolas  Sarkozy  jelenlétében  került  sor.  Az elnök  ezt  az alkalmat  használta  fel  a  „Nagy  Párizs”  elnevezésű  tervének
ismertetésére. „Ha az „ Ile-de-France (Franciaország központja, Párizs fővárossal – a fordító) számottevő  pénzügyi és
tudományos központ akar maradni, ha Londonnal versenyezve vállalatok székhelye kíván maradni, akkor fejleszteni kell
Roissy-t.  A  kérdés  egyszerű :  Akarjuk-e,  hogy  Párizs  az  elkövetkező  húsz  évben  is  a  világ fővárosainak  élvonalába
tartozzon?”

Habár  a  párizsi repülőtér  2009  első  öt  hónapjában  6,6% forgalom visszaesést  könyvelt  el,  René  Brun  úr,  a  repülőtér
igazgatója  mégsem aggódik:  „ A válság ellenére  elhatároztuk,  hogy  folytatjuk  a  nagy  beruházásainkat,  mivel  biztosak
vagyunk abban, hogy a repülőterek gazdasági modellje nem hasonlítható a légitársaságokéhoz. Egyébként a versenytársaink
sem állították le a beruházásaikat: Londonban egy kisegítő kifutópálya épül, míg Frankfurtban új terminál nyílik, és Madrid
többletkapacitással rendelkezik”.

Ebben az őrült  kapacitásversenyben,  mostantól 2010 végéig az ADP (Airports de  Paris)  2,7 milliárd eurót  költ  majd a
különböző platformjaira. Ezen túlmenően, az igazgatótanács ez év januárjában, a 2009-2013 közötti időszakra 2,54 milliárd
euró nagyságrendben új beruházási programot  hagyott  jóvá. Brun úr valószínűleg elégedett: „ Fogadókapacitásunk 2007
júniusától 2008 végéig 40%-kal nőtt, 47 millió helyett 72 millió utast vagyunk képesek kiszolgálni. Négy éven belül 81 millió
utassal számolunk.”

Ezek a számok mosolyt fakaszthatnak: 1997-ben az egyre elégedetlenebb, repülőtér közelében lakók megnyugtatása és két új
kifutópálya  megépítésének  engedélyezése  érdekében  Jean-Claude  Gayssot,  Lionel  Jospin  kormányának  közlekedési
minisztere megígérte, hogy Roissy-CDG nem lépi túl az 55 milliós utasszámot...

Azóta,  Jean-Pierre  Raffarin  kormánya  (2002-2005)  2002-ben  elvetette  egy  harmadik  nagy  repülőtér  ötletét  a  párizsi
medencében és még az 1990-es évek közepén évi 250 ezer fel-és leszállásban maximálták a főváros második repülőterének,
Orly-nak a forgalmát (2008-ban 26 millió utas). Nyilvánvaló tehát, hogy a forgalomnövekedés javarészét Roissy-CDG kapja
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majd meg…  miközben 2020-ra a párizsi régió legalább évi 120 millió utas fogadására készül[2].

„Az állam nem játszik nyílt lapokkal, mondja Anne Gellé asszony a Föld Barátai Egyesülettől. Valójában az államot csak a
repülőtér bővítése érdekli. Nagyzási hóbortban szenvednek. Senkinek nincs bátorsága az utaslétszám maximálását előhozni,
vagy célokat  kitűzni. Mi például javasoljuk a forgalom elosztását  a  vidéki repülőterek között”.  A repülőtéri zajártalmak
ellenőrzését  végző  hatóság  (Acnusa)  becslése  szerint  a  zajszigetelést  több  mint  százhatvanenezer  lakásban  kellene
elvégezni...

A repülőtér közelében lakók szemére éjszaka nehezen jön az álom. Főleg azóta, hogy a világ legnagyobb gyorsfuvarozója[3],
az amerikai FedEx vállalat, amelynek 170 repülőgépe van, 1996-ban elhatározta, hogy a Charles-de-Gaulle-on rendezi be az
Egyesült  Államokon kívüli legnagyobb hub-ját, csomópontját. Ebben az amerikai eredetű, csillag formájú hálózatban – a
hub-ban – a transzverzális, keresztirányú kapcsolatok helyett egy „átszállási platformot” építenek ki – ez maga a hub – és
ezen a középponton keresztül, a sugárirány mentén bonyolítják le a különböző célpontok közötti forgalmat[4].

„ Párizs örült nekünk - lelkendezik Alain Chaillé úr, a FedEx Dél-Európáért felelős igazgatóhelyettese, így a Roissy-i Hub
1999 óta működik. Anne-Marie Idrac, egykori közlekedésügyi miniszter mindent megtett azért, hogy a FedEx idejöjjön. A
repülőtér  24  órában,  megállás  nélkül  üzemel,  ez  alapvető  feltétel,  s  a  francia  vámhatóság nagyon  együttműködő;  a
küldemények 99%-a előzetes vámolású.”  De azért Chaillé úr tudja, hogy a cég éjszakai tevékenységét nem mindenki szereti
– például Jean-Pierre Blazy, a leszállópályák kereszteződésében fekvő Gonesse városának szocialista polgármestere, évek
óta, állandóan azt követeli, hogy „minél hamarabb szüneteltessék a járatokat éjféltől reggel 5 óráig”.

Erős és hatékony lobbizás

A nap végén feltűnnek a FedEx első repülőgépei, amelyek a központi csomagválogatóhoz érkeznek. A szalag körül dolgozók
nyüzsögnek a tízesével érkező  csomagok szétválogatásánál. Nehéz, intenzív munka. Egy csomag alig 30 percig marad a
fogadó zónában. A dolgozók egymást váltják: az első műszak (17 órától éjfélig) és a második (11 órától reggel 4-ig) tart.
Kizárólag részmunkaidős, heti 25-30 órás munkaszerződésekkel.

Tíz évvel a hub, az elosztó központ megnyitása után a FedEx szeptember végén készül felavatni új egységét, ahol óránként
harmincegyezer ötszáz csomagot tudnak kezelni, szemben az előző huszonnégyezerrel[5]. Az amerikai vállalat nem habozik
beruházni, mivel ezerkilencszázan dolgoznak Roissy-ban, és ez nyomos érv az állami szervekkel való alkuban.

A lobbizás kérdésében a Nemzetközi Repülőterek Tanácsa (ACI)  sem fogja vissza erőfeszítéseit. A szervezet azt állítja, hogy
egy millió utas vagy 100.000 tonna pótlólagos fuvar ezer munkahelyet teremt (indirekt módon pedig négyezret) ! Roissy-
CDG-on ez a csodafegyver úgy tűnik, hogy jól működik... A 63 szomszédos településen a foglalkoztatottak száma 1975-1999
között 72 %-kal nőtt, miközben regionális szinten ez a mutató csak 8%-kal emelkedett. A regionális fejlesztési ügynökség
szerint százezer munkavállaló dolgozik a CDG-n és kétszáznyolcvanezer munkahely függ a repülőtértől[6].

Tehát,  az  óriás  repülőterek,  mint  Roissy,  stratégiai  beruházásnak  számítanak  és  természetesen  az  európai  kormányok
érdeklődésének középpontjában állnak.  Az erősödő  deregulációval összhangban (2008.  április 1.  óta  „egységes európai
égbolt”, az Európai Unióban és „nyitott  égbolt” az USA és az EU között) a repülőtér-infrastruktúra jelenti a tagállamok
nemzeti  repülőiparának  nyújtott  támogatások  utolsó  emeltyűit.   „A  Polgári  Repülési  Főigazgatóságnak  [DGAC]  nincs
szabályozó hatásköre, amely kizárólag a közérdeket képviselné - mondja bírálatában Gellé asszony, így mindenki a nemzeti
légitársaság javára és érdekében dolgozik. Nagyon szoros a kapcsolat a kormányzat és az Air France között”.

Az Air France... a vállalat nagyon mélyre merült az utóbbi években. 1993-ban az állami vállalatot 30 milliárd frank adósság
terhelte. Amikor Christian Blanc-t, 1996-ban kinevezték a vállalat élére, ő a vállalat stratégiát a bevált amerikai receptet
importálva fogalmazta újra: „ yield management” (változó árképzés), hub létrehozása Roissy-CDG-ban, és ide telepítette az
Air France székhelyét  is. Tíz évvel később alig ismerünk rá Air France-ra: az 1999-ben elkezdett  privatizáció után[7] a
vállalat 2004-ben fúzionált holland partnerével, a KLM-mel és fejlődését a Sky Csoporttal (Delta Airlines) kötött szövetsége
révén biztosítja. Globális vállalattá válva az Air France Roissy-CDG repülőteret a saját vadászterületének tekinti. 2003-ban
Gilles  Bordes  Pagés  fejlesztési  vezérigazgató  kertelés  nélkül  előre  figyelmeztetett:  „Ha  az  Air  France  nem  képes
tevékenységét  Franciaországban érezhető  módon tovább fejleszteni, akkor a szövetségi kapcsolatainkon belül, de másutt
keresünk maguknak fogadó helyet[8]”. A válság előtt, az Air France csoport 2012-ig, évi 5%-al tervezte növelni[9] a Roissy-
CDG-ra irányított forgalmát.

Michel  Emeyriat,  „üzemeltetési”  vezérigazgató  helyettes  úrral  folytatott  megbeszélés  alkalmával  egy  tisztviselő  a  cég
törekvéseit így jellemezte: „2020 körül az ADP-vel (Airports de Paris, a párizsi repülőterek üzemeltetője) együtt 100 millió
utassal  kalkulálunk,  annak  ellenére,  hogy  a  válság  négy  évvel  hátravetette  terveinket”.  De  a  főnök,  Emeyriat  úr
óvatosabbnak mutatkozik: „ A válság a kereslet  növekedés hosszú távú tervezését  visszavetette. Pillanatnyilag csupán a
rövid távot kezeljük.”

Következő interjú alanyunk, néhány hónappal ezelőttig még az Air France Roissy-i tevékenységét irányította. Véleménye
szerint: „Egy hub-bal forgalmi csomópontokra vonjuk össze a  tevékenységet. Ennek az a  következménye, hogy minden
„szűkké” válik: az utasok indulási/érkezési területei, a beszállóhelyek száma, a személyzet... „ A vállalat tevékenysége (közel
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nyolcszáz járat és százháromezer utas) minden nap hat átszállási hullámra koncentrálódik. Néhány percen belül tíz repülő
száll le vagy fel.

„Létezik azonban a  közvetlen járatok piaca  is,  amely elkerüli ezeket  a  túlzsúfolt  hub-okat,  állítja  Richard de  Neufville
kutató[10]. Az utasok a fapados cégek közvetlen járatainak stratégiáját, járatválasztásaikkal értékelik. Az Air France-KLM
és az A380[11] által követett hub stratégiával szemben áll egy másfajta megközelítés”. Franciaországban a fapados járatok
forgalma 2008-ban 14,6%-kal, a teljes a légi forgalom pedig csak 1,3%-kal nőtt.

Ennek ellenére az Air France a hub stratégiát továbbra is úgy állítja be, mint a „válság elleni csodafegyvert” és örül annak,
hogy minden héten 22 671 átszállást képes biztosítani Roissy-CDG-on, ezzel messze megelőzve versenytársait… „Elérkezett
az ideje annak, hogy vitában döntsünk a hub-okról, mondja Anne Rigail asszony, az Air France felelős vezetője Roissy-CDG
repülőtéren. Minél rövidebb az átszállási idő, annál jobbra értékelik az informatizált jegyfoglalási rendszerek a légitársaságok
ajánlatait.  Roissy-CDG pedig eredetileg nem a hub-okra lett  kialakítva, ezért  épít  új repülőtereket  az ADP (Airports de
Paris)”.

Az Air France-KLM hub stratégiát figyelembe véve fejleszti ki az ADP „ S4” néven – az „ S3”-mal teljesen azonos modell
alapján – az új beszállócsápot  és 2016-2020 között  egy negyedik terminál építését  is tervezi.  Márpedig a  beruházások
finanszírozásában minden légitársaság részt kell vegyen, miközben az infrastruktúra használata alapvetően az Air France-
KLM-et igényére épít[12]. Az idei válságos évben ezért kellett a repülőtéri szolgáltatások díját 5,5%-kal növelni.

S nem ez volt az első díjemelés. Így azután 2008-ban, a válság kellős közepén az ADP (Airports de Paris) nettó nyeresége
217 millió eurót tett ki, amely 32%-os növekedés. A részvénytulajdonosok ennek természetesen örültek, mivel 2005 óta a
volt állami vállalat tőzsdén jegyzett részvénytársasággá alakult át. Bár az állam megtartotta többségi tulajdonrészét (52%), de
a repülőtér területének földtulajdonát teljesen átengedte a vállalatnak[13]! Ez így volt természetes, hiszen Pierre Graff, az
ADP  jelenlegi  elnök-vezérigazgatója  volt  a  Raffarin  kormány  közlekedési  miniszterének,  Gilles  de  Robien  úrnak  a
kabinetigazgatója, és ő intézte a privatizációt.

Az ÁSZ is kérdez

Mindenesetre  2005-től a  Roissy-CDG repülőtér  üzemeltetője  több közszolgáltatási feladat  ellátását  is átadta  DGAC-nek
(légtér-irányítás,  repülési  pályák  meghatározása,  stb.)  és  helyette  az  ennél  jövedelmezőbb  feladatokra  koncentrál:  a
kereskedelemre[14][15]. Emiatt az „ S3”-ban 3 200 m2-t különítettek el a kereskedelem számára. Továbbá hamarosan 3 000
m2 területű újabb butikot nyitnak a 2A és 2C terminálok között. 2010-re az ADP 2004-hez képest 34%-kal kívánja növelni a
kereskedelmi  területet.  és  az  ingatlanforgalmazásra.  „Végül  megértettük,  hogy  szoros  korreláció  állt  fenn  az  eladótér
nagysága  és az utasonkénti üzleti forgalom között.  Ha  a  kereskedelmi tér  20%-kal nő,  akkor az egy utasra  jutó üzleti
forgalom  is 20%-kal lesz több” - erősítette meg Graff úr 2007 júniusában

Még ambiciózusabb az Unibail-Rodamco fejlesztő cég „légi város” nevű projektje, amely a repülőtér 10 hektárnyi területén
2012-re 50 000 m2-es kereskedelmi és szolgáltató központot javasol létesíteni. Sarkozy 2007-es elnökválasztási győzelme
után néhány nappal az ADP új ingatlanfejlesztési igazgatót  nevezett  ki,  Francois Cangardel személyében, aki azelőtt  az
Hauts-de Seine megyei (Nicolas Sarkozy elnök itt  volt  a megyei közgyűlés elnöke éveken keresztül – a fordító) Vegyes
Gazdasági Társaság (SEM 92)[16] vezérigazgató-helyettese volt, és minden jel szerint képes lesz intézni az ADP további
ingatlanfejlesztési terveit is….

2006-ban az Acnusa (a repülőtéri zajártalmak ellenőrzését végző hatóság) keményen bírálta ezeket a változtatásokat  „Úgy
tűnik, hogy az ADP jobban szeret a felhasználóbarát vállalásairól, a környezetvédelmi ISO 14001–es tanúsítványáról, és
kereskedelmi központjairól beszélni, mint tevékenységének lényegéről: a zajról, amit a fel- és leszálló repülőgépek csapnak”. 
Ráadásul,  az  Állami  Számvevőszék  2008  júliusában,  egyik  jelentésében  számos  más  „negatívumra”  mutatott  rá:  „a
terminálok  közötti  közlekedés  nehézségeire,  az utasok  tájékoztatására,  a  sorban  állás  irányítására,  a  butikok  és  bárok
minőség/ár viszonyára, a rendőrségi útlevél-ellenőrzés feltételeire a legnagyobb forgalom idején[17]”.

Szegény utasok... De a repülőtéri alkalmazottak egy sokkal kedvezőtlenebb realitással kénytelenek megküzdeni: a repülőtéri
tömegközlekedés hiányával. A  repülőtéren dolgozók 90%-a gépkocsival jön a munkahelyére, gyakran nagyon messziről. És
a munkahelyen nyomorúságos a helyzet. Az étkezésről: „az Air France és az ADP csodálatos étkezővel rendelkeznek, de én
egy alvállalkozónál melózok, tehát oda nincs belépőm, meséli Eric. Hasonlóan a turistákhoz én is kénytelen vagyok 6 euróért
venni  a  szendvicset!”  Az  alkalmazottaknak  csak  ritkán  jut  ruhatár  és  öltöző  helység,  ahova  visszavonulhatnának  az
ebédidőben.  Amennyiben mégis, akkor azok belső részekben találhatók és gyakran lerobbantak, kivilágítatlanok.

A munkáltatók laboratóriuma

Természetesen  a  rugalmas  foglalkoztatási  formák  az  uralkodók:  habár  az  alkalmazottak  többsége  határozatlan  idejű
munkaszerződéssel rendelkezik, az ADP egyik felmérése szerint 79%-uk rugalmas munkaidő beosztással dolgozik. Hamid,
aki két évig dolgozott egy butikban, így emlékszik vissza: „Nyitásra reggel 6 órára érkeztem és egész nap álltam. Záráskor
pedig meg kellett várnom az utolsó járatot is, még akkor is, ha késett! Ez az eltolt időbeosztás nagyon meggyötri az embert.
Ráadásul nincs karrier lehetőség sem…”
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Százezer alkalmazott, csak három munkaügyi ellenőr és nincs egy munkaközvetítő hivatal se: „A repülőtér a munkáltatók
laboratóriuma”, véli egy szakszervezetis. Nem kevesebb, mint hét kollektív szerződés, és számtalan aránytalanság a fizetések
és a szabályzatok terén... Nem is szólva a szakszervezeti szabadságjogok megsértéséről[18]. Másfelől, a „terrorizmus” elleni
harc ürügyén visszamenőleg is ellenőrzik a biztonsági zónákban dolgozó alkalmazottakat és állandóan fennáll a veszélye,
hogy visszaveszik a kitűzőt.  „Néhány kollégánk elveszítette a belépési engedélyét fiatalkori, a munkavállalásuk előtt több
mint tíz évvel elkövetett ügyek miatt” magyarázza a kifutópálya egyik alkalmazottja. Egyik napról a másikra egész családok
maradtak mindenféle jövedelem nélkül a „jó erkölcs” kritériumai alapján[19]!”

Egyik oldalról túlbuzgóság, másik oldalról felelőtlenség: ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol a 2001. szeptember 11-i
merénylet  után a repülőtéri biztonsági szolgálatot  államosították, a francia hatóságok paradox módon, a régmúltban is a
„királyi  feladatnak”  számító  belbiztonsági  kérdést  kiszervezték.  Az  alvállalkozók  pedig,  további  alvállalkozásoknak  –
gyakran külföldi multinacionális cégek leányvállalatainak, mint az amerikai Brink’s, a svéd Securitas és az izraeli ICTS –
adják  tovább  a  feladatokat.  Az ő  dolguk,  hogy  hogyan  egyeztetik  össze  a  biztonságot  és  a  jövedelmezőséget!  „Ez a
feladatszervezés  a  költségeket  tekinti  a  legfontosabb  kritériumnak,  a  megrendelő/feladatkiadó  megszabadul  bizonyos
felelősségektől  –  mutat  rá  Olivier  Sekai,  a  CGT szakszervezettől.  Pedig egy  gyenge  láncszem a  biztonság hálóján  a
repülőgépek lezuhanását okozhatja”.

Roissyban  minden  nap  kétszázezer  csomag  kerül  átrakásra  és  a  járatok  az  utóbbi  években  megsokszorozódtak.
„Nyilvánvalóan  rendkívül  nehéz  az  alvállalkozók  dzsungelében  ellenőrizni,  hogy  kik  melyik  légitársaság  utasainak
poggyászát  rakodták  át”,  magyarázta  a  Figarónak  az ADP  2008.  október  2-án.  Egy  2003-ban  készített  jelentésében  a
munkaügyi felügyelet előre figyelmeztetet: „Ha a személyzet képes a csomagokból tárgyakat kivenni és a zónából kivinni,
akkor  nem zárható  ki  az  sem,  hogy  visszafelé  más  tárgyakat  bevihessenek”.  Majd  megállapítja:  „A repülőterek  úgy
gondolják,  hogy nem tartozik feladatkörükbe  az ott  működő  alvállalkozások tevékenységének értékelése  [...]  Kívánatos
lenne, hogy az alvállalkozók foglakoztatása sokkal inkább ismert legyen az állami szervek előtt[20].”

A repülőgépek körüli alvállalkozók megsokszorozódásával oda jutottunk, hogy senki nem ismer senkit - erősíti meg egy, a
kifutópályákon  dolgozó  alkalmazott.  A  beazonosítás  sem  működik.  „Az  ADP  az  Alyzia  leányvállalata  bevonásával
externalizálta, kiszervezte a  tevékenységét. Az Air France-nál is ezt  a rendszert  fejlesztik: 2008-ban 10 160 kiszervezett
„üzemeltető” alkalmazott jutott a 15 156 belső munkatársra. Két évvel korábban csak 7 488 kiszervezett alkalmazott volt…

Üzemorvosok  szerint  a  csomagok  ki-  és  berakodása  több  féle  betegséget  (deréktáji  fájdalmakat,  vállsérüléseket)  és
baleseteket okozhat, sokkal nagyobb arányban, mint a gyári és a raktári munka. Egy csomagrakodó munkás naponta mintegy
7  tonna  bőröndöt  és  táskát  mozgat  meg: „ Bennünket  megtört  hátúaknak  neveznek”  -  súgja  egyikük.  A hub  logikája
értelmében erős nyomás alatt vannak. A feladatokat korlátozott időn belül kell elvégezni, azért hogy a csatlakozásról le ne
maradjon a csomag.

Szerencsére… „Párizs északi része jelentős munkaerőforrás rengeteg képzetlen fiatallal”, jegyzi meg Chaillé úr: a reptéren
alkalmazottak 20%-a Seine-Saint Denis-ből, 16%-a Val d’Oise-ból, 15%-a Seine-et-Marne-ból és 13,5%-a l’Oise-ból jön. 
„A repülőtérről mindenkinek az utazások, egy gazdag és szép élet jut az eszébe, meséli Blanc Mesnil városának egyik népes
negyedében dolgozó szociális munkás. Ennek eredménye, hogy amikor a fiatalok felvételi beszélgetésre jönnek, kijelentik :
„Roissy-t szeretném a szakmámnak”. Hat hónappal később, már nem ilyen naivak.”

Bár  Roissy  néhány  nagyvállalata  már  elkezdte  kialakítani  a  partnerségi  kapcsolatokat,  de  az intézmények  szövevénye
akadályozza a közös stratégia kialakítását: minimum három megye és kereskedelmi kamara (nem számítva a régiót) vesz
részt  a  repülőtér  irányításában.  A legrosszabb az,  hogy a  zajártalomtól szenvedő  környékbeli települések  profitálnak  a
legkevésbé adóbevételekből: „Roissy-en-France, egy kis kétezer ötszáz lakosú település évente 36 millió euró iparűzési adót
kap,  közben  a  mi  százharmincezer  lakosú  agglomerációnk  csak  11  milliót!”  –  fakad  ki  hevesen  Sarcelles  szocialista
polgármestere.

Ez a helyzet azért is abszurd, mert a „Roissy-pólus jóval többet jelent, mint magát repülőteret, és a baloldalt ez egyáltalán
nem érdekli” - kesereg Stéphane Gatignon, Sevran kommunista polgármestere. Sevran a repülőtértől három vasúti (RER)
megállóra található és Franciaország egyik legszegényebb települése. Azon túl, hogy egy óriási keresztút, Roissy-CDG a
párizsi régió négy csillagos szállodai szobáinak 12%-át jelenti és a Villepinte-i kiállítóparkot, és az „Észak-Párizs 2” nevű
ipari-szolgáltatási zónát, a maga a 2 500 vállalatával és 16 000 alkalmazottjával. Ráadásul rengeteg további ingatlan projekt
is készül a környéken, még több iroda befogadására.

A  FedEx  Dél-Európáért  felelős  elnökhelyettese,  Chaillé  úr  szereti  felidézni  vállalatának  amerikai  tapasztalatait:  „A
fejlesztésnek nem szabad megállnia az ADP határainál. Memphisi elosztó központunk az Egyesült Államok áruházává vált,
amelyben számtalan logisztikai vállalat telepedett le. Újraindítottuk a Mississippi-n a folyami hajózást, és itt van jelenleg az
ország harmadik vasúti csomópontja. Végeredményként tíz év alatt kétszázötvenezer munkahely jött létre”.

Az emberek szabadidőt vesznek

Ez a gazdaságfejlesztési álom kavarog a francia kormány fejében is. Ennek értelmében Roissy-CDG-t és Orly-t, Párizs két fő
repülőterét egy automatikus metró kiépítésével kívánják Párizs üzleti és kereskedelmi központjaival összekötni. „Amit az
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emberek manapság vásárolnak, az az idő”  - jegyzi meg Christian Blanc, a fővárosi régió fejlesztéséért felelős államtitkár.

A történelem iróniája,  hogy  Christian  Blanc  államtitkár,  az  Air  France  volt  vezérigazgatója,  most  a  vasúti  fejlesztést
támogatja, mivel a három óránál rövidebb útvonalakon a nagy sebességű vonatok tartják kézben a közlekedési piac 90%-át:
„Roissyban és Orlyban hatalmas pályaudvarokat tervezünk megépíteni. A nagysebességű vasutak radikálisan új helyzetet
teremtettek – véli. Franciaország második légiközlekedési vállalata a gyorsvonat, a TGV! Egy Orlyban megépített pályaudvar
és egy automatikus metró  Párizs központjába  alapvetően megváltoztatja  majd  Orly  adottságait,  hiszen új lehetőségeket
teremtünk. A versenyfeltételek megteremtésével egy új dinamikus gazdasági fejlődést indítunk útjára.”

Az Air France-KLM stratégiáját a Roissy-CDG Hub-ra  építi, Blanc úr pedig nem fogja rossz szemmel nézni, hogy Orly újra
nemzetközi repülőtér lesz, hosszú távú, közvetlen járatokkal… A két stratégia megvalósítására várva feltehetjük magunknak
a kérdést, hogy mennyi lesz majd az az ár, amely a „globális falu” egyre több hívét vonzza ide, vagy oda.

Fordította: Benyik Mátyás

[1] A fuvarozással együtt Roissy-CDG 2008-ban 543 810 repülőgép fel- és leszállást bonyolított le.

[2] Repülőterek és a földtulajdon. Ile-de-France Régió Rendezési és Városépítési Intézete (IAURIF), 139-140. szám, 2004.
első negyedév. A forgalom növekedése 1996-2007 között 68% volt, ami évi átlagban 4,4%-os növekedésnek felel meg.

[3] A gyors csomagküldő integrátorok (Fedex, UPS, TNT, DHL) vállalják a teljes szállítási lánc kézben tartását.

[4] A „hubs and spokes” kifejezés szó szerinti jelentése kerékagyak és kerékküllők.

[5] Azzal, hogy a Fed Ex Párizst választotta és hub-ja a Roissy-CDG repülőtérre telepedett, a párizsi Roissy-CDG utolérte
Frakfurtot, ahol tavalyig a legnagyobb légi teherszállító forgalmat bonyolították.

[6] Párizsi Régió Magazin, 2007. június

[7] 2008-ban az állam részesedése az Air France-ban 16,7% volt.

[8] 2003 szeptember 18 . CHEAr csütörtökei – Honvédelmi Minisztérium - DGA

[9] Az alkalmazott jelzőszám  neve SKO: ajánlott ülés kilométer

[10] http://ardent. mit.edu/airports/de_Neufville_airport_papers.html

[11]Az 1990-es években az Airbus azzal számolt, hogy 10 észak-amerikai vállalat 281 superjumbo gépet fog vásárolni. Jelen
pillanatig közülük egy sem vett A380-as gépet.

[12] 2008 decembere óta Párizs repülőterei Amszterdam repülőterének, a Schiphol-nak az irányítása alá tartoznak, amely a
KLM vállalat hubja.

[13] Az állam megtartotta  a  szabályozó jellegű  tevékenységeket  és az ehhez tartozó eszközök tulajdonjogát  (rendőri és
vámszolgáltatások, légiforgalmi ellenőrzés...). Az átadott vagyon 4 223 milliárd eurót tesz ki.

[14] Az ADP a kereskedelmi koncessziókat – a kereskedelmi forgalom arányában adja bérbe.

[15] )  Challenges, Párizs, 2007. június

[16] Le Canard enchaîné, 2007. május 23, szerda

[17] „A francia repülőterek a légi közlekedés mutációival szembesülnek”, 2008. július

[18] ) http://www.ulcgtroissy.fr/spip.php?article1706

[19] 2003 márciusától 2007 júniusáig  az érzékeny zónákban dolgozó több mint 3 500 alkalmazott veszítette el az állását
azután, hogy  Jacques Labrot, volt helyettes prefektus elrendelte a megkülönböztető jelvények visszavonását.

[20] „Jelentés a fő francia repülőterek kikötőállomásain nyújtott segítségről” Közlekedési Munkaügyi Főfelügyelet (IGTT),
Párizs, 2003. január.

Cimkék: iparfejlődés kapitalizmus vállalatok társadalom szállítás repülőgépipar
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Anne Vigna

Válság Mexikóban

Bár a munkafeltételek egy már letűnt kort idéznek, az összeszerelő üzemek akkor is bajt hoznak a lakosságra, ha
bezárnak, vagy csökkentik a termelést és a foglakoztatást, mint Tijuanában. Még nehezebb munkát találni, a
dolgozók egymással „versenyeznek” és örülnek, ha munkát találnak akár csak egy napra is.

„Válság? Milyen válság? Ó, már megint itt van egy
újabb válság? Ami azt illeti, itt Tijuanában sose volt
vége a válságnak!”, mondja mosolyogva M. Jaime
Cotta. Az irodájában végighallgatott panaszáradat és a
megélt nyomor különféle formái ellenére, a férfi
megpróbálja megőrizni jó kedélyét. Tijuanában ő ismeri
a legjobban az életfeltételeket a maquiladorákban,
azokban az 1960-as évek óta fokozatosan Mexikóba
telepített összeszerelő üzemekben, amelyek háromezer
kilométer hosszan az Egyesült Államok határa mentén
húzódnak[1]. Mi vonzotta Mexikóba ezeket a
vállalatokat? Az olcsó munkaerő, a szinte nem létező
adók, a kevéssé odafigyelő hatóságok, és mindez a világ
legerősebb gazdasága közvetlen közelében. A
maquiladoráknak köszönhetően, nálunk gyakorlatilag
teljes foglalkoztatottság van, ezt ismételgették éveken
keresztül Alsó-Kalifornia állam egymást követő
kormányai.

M. Cotta eleinte munkás, azután kutató volt, ma ügyvéd.
Az általa vezetett információs centrum (Centre

d’information pour les travailleurs – Cittac[2]), immár húsz éve az egyedüli szervezet, amely megpróbál segíteni,
amikor a visszaélések már túl nyilvánvalóak, az ezekből az üzemekből kidobott munkásoknak: az elbocsátott
munkásoknak, a munkahelyi balesetet szenvedetteknek, a jog és szerződés nélküli ideiglenes munkásoknak...
Tanácsokat ad és néha jogi eljárás megindítását is javasolja. A Cittac irodájába kell bejönnie annak, aki érezni
akarja a társadalmi feszültséget és forrongást, ebben az 1,4 millió lakost számláló határvárosban.

Ma három munkással fog találkozni. Egyiküket két napja függesztették fel, mert az aznapi tíz órás munka során
elkészített hétszáz munkadarab egyike hibás volt. „Ki akarnak dobni, szüntelenül a hátam mögött állnak,
mindenért szólnak” mondja a nő lesütött szemmel. Azon a papíron, amelyet átnyújt Cotta úrnak, az áll, hogy
„szándékosan kárt okozott a vállalatnak”. Hozzáteszi, hogy ebben a maquiladorában az utóbbi időkben, minden
héten előfordultak „technikai szünetek”. Ez egy fizetés nélküli napot jelent, ami tovább csökkenti az amúgy is
nevetséges fizetést (755 peso hetenként, alig 40 euró). A „technikai szünet” a tulajdonosok legújabb találmánya.
Felipe Calderón, Mexikó elnöke engedélyezte, a tömeges elbocsátások elleni harc jegyében. A szövetségi kormány
fizeti a bérek egyharmadát, a maquiladorák a második harmadot, az alkalmazott pedig... elveszti a harmadik
harmadot ezeken a nem dolgozó napokon. Cserébe az üzemek vállalták, hogy csak a termelés (vagy az eladások)
csökkenésével arányosan – és nem annál nagyobb mértékben – bocsátanak el dolgozókat[3]. De, amint azt a
Tijuanai Maquiladorák Egyesületének elnöke, Mme Magnolia Pineda magyarázza, „a kormányprogramot kevés
vállalkozás fogadta el, mivel számukra elfogadhatatlan korlátozást jelent, ha nem bocsáthatnak el szabadon
bárkit is”. Ennek ellenére mégis alkalmazzák a „technikai szüneteket”, de egyáltalán nem fizetnek ki bért ezekre
a napokra, ami pedig teljesen törvénytelen. Ráadásul, teszi hozzá a munkaadók szervezetének elnök asszonya „az
alkalmazottak nagyon jól megértették a helyzetet, nincsenek is sztrájkok”.

Valóban, a társadalmi agitáció ismeretlen ezekben a kiszervezett üzemekben, amelyek az összeszerelés után
azonnal exportálják termékeiket az Egyesült Államokba. Egy széles körű felmérés szerint, az üzemek 82%-ában
egyáltalán nincs szakszervezet[4], a maradék 18%-nál pedig ami van, azt a munkások csak „fantom-
szakszervezeteknek” hívják. Pineda asszony természetesen nem használ ilyen kifejezéseket, de ő sem képes
egyetlen konfliktusra sem visszaemlékezni, a maquiladorák utolsó ötven évében. Egy biztos: nem az
alkalmazottak „belátása, egyetértése”, hanem a megtorlástól való félelem tartja fenn a társadalmi békét ebben a
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határvárosban. Elegendő ehhez körülnézni kora reggel az ipari parkokban, hogy megértsük.

Néhány hónapja új helyzet alakult ki és a munkanélküliek hosszú sorokban várják, hogy valamilyen, legalább egy
napi foglalkoztatást találjanak maguknak. Egyesek ott a helyszínen alszanak, hogy jobb esélyeik legyenek. Hajnali
5 órakor – még ha nincs is jelen egyetlen munkaadó sem – már mindannyian meg vannak rémülve: „Ne szóljon
hozzám, ne is közelítsen”, morogja az egyik. „Semmit se mondhatok, nincs hozzá jogom.” Egy másik : „Ön nem
maradhat itt, ez tilos. Igen, igaz, ez az utca, de az üzem előtt vagyunk és az utca is az övék”. Hét órakor, jóllehet
aznap senkit sem vettek fel dolgozni és csak egy rossz kávéval melegítik magukat ötszáz méterre a gyártól, mégis
félnek : „Kameráik vannak, önnek meg tolla, ez nagyon veszélyes”. Csak egyetlen asszony egyezik bele, hogy
elmondja, hogy hónapok óta keres munkát és „nincs semmi”. De ő sem akarja megmondani sem a nevét, sem a
korát, sem azt, hogy honnan jött.

 

A munkanélküliek már hajnali ötkor sorban állnak

 

A maquiladoráknak mindig sikerült elnémítaniuk a róluk szóló információkat. „Évek óta próbálkozom és már
mindent bevetettem, de még soha nem engedték, hogy belépjek a területükre, miközben a város nagy
szállodáiban tartott minden sajtókonferenciájukra meghívnak” magyarázza egy, a helyi gazdasági témákra
specializálódott újságíró[5]. A Cittac helyiségeibe kell tehát visszajönni ahhoz, hogy egy kicsivel többet
megtudjunk erről a titokzatos világról. Azok, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy átlépjék a Cittac küszöbét és
ismerik a jogaikat, már nem félnek beszélni.

Évek óta ugyanaz a beszélgetés ismétlődik : a maquiladorákban dolgozni maga a pokol: a válság óta még
nehezebb lett: az életfeltételek tovább romlottak. A negyvenes Rogelio, aki huszonegy éves kora óta már több
vállalatot kitapasztalt, kifogyhatatlan amikor a vállalati praktikákat sorolja: „Michoacánból jövök és először a
japán Takubi cégnél dolgoztam, ahol hangfal-dobozokat szereltünk össze; utána az ugyancsak japán
Tabushinál kábeleket készítettünk a Canon számára, majd az amerikai Sohnennél – ott volt a legrosszabb –
elektromos készülékeket javítottunk”. A Sohnennél Rogelio elvégzett egy technikusi tanfolyamot, esténként két
órán át, napi tíz óra munka után. Előléptették, a fizetése majdnem tisztességes lett (hetente 1700 peso, kb. 90
euró), de a munkaritmus nagyon kimerítő volt. „Húsz percünk volt egy készülék kijavítására, ha nem végeztünk
akkor este kellett befejezni, természetesen anélkül, hogy túlórát fizettek volna”.

A művezetője szerint Rogelio nem volt eléggé gyors.  De az igazi ok az volt, hogy más munkásokkal együtt,
elkezdte megszervezni a helyi szakszervezetet. Többször összegyűltek egy parkban és röplapokat osztogattak a
gyár bejáratánál. Az ellenőrök megkérdeztek a többieket, hogy valóban Rogelio-e a szervező. Mivel az igazgatóság
őt tekintette a „főnöknek”, egy szép napon elbocsátották, ő pedig visszautasította azt a nevetséges kárpótlási
csekket, amit a vállalatnál eltöltött évek után akartak neki adni. Egy, a Cittac segítségével megvívott peres
eljárásnak köszönhetően egy sokkal tisztességesebb végkielégítést  kapott. De azóta rajta van a „feketelistán”. [6]

A Sharp alkalmazta néhány hétig, majd amikor megtudták, hogy „feketelistás”, azonnal elbocsátották. Az összes
elektronikai üzem, egész Alsó-Kalifornia félszigetén, bezárult előtte. Ezért 2007-ben az Unisolar Ovonics-nál, egy
amerikai maquiladorában, talált magának állást, ahol napkollektorokat szerelnek össze. „Nem könnyű munka.
Tizenhat kazán van és nincs egy légszivattyú sem: a meleg fullasztó.  A legveszélyesebb rész a formázó zóna:
egész nap az üvegszálak porát kell belélegezni, ami a bőrre is rátapad. A nap végére az egész tested tele lesz
vele.” Hiába panaszkodunk, semmi sem változik: „Mindig csak azt ismételgetik, hogy örüljünk, ha munkát
találunk ezekben a válságos időkben.”

Az elbocsátásokkal való fenyegetés egyre komolyabbá vált az év folyamán. Manuellel, egy hondurasi
bevándorlóval közösen, Rogelio kiderített néhány dolgot a vállalatról, amit egy röplapban megírtak, majd
csendben szétosztottak a munkások között. Így fedezték fel, hogy az Unisolar Ovonics új elnöke, Mark Morelli
gratulált a vállalatcsoport 2008-as jó eredményeihez („16 %-kal nőtt a nyereség és a haszon”, pontosítja Manuel)
és bejelentették – „az ökotudatosság jegyében” – hogy a napkollektorok előtt ragyogó jövő áll! „A megrendelések
2012-ig biztosítják a kapacitások teljes kihasználását, ha hinni lehet az elnöknek, akkor meg miért fenyegetnek
bennünket állandóan elbocsátásokkal ? – méltatlankodik Rogelio. A válság természetesen itt van és létezik, teszi
hozzá Cotta úr, de ugyanakkor ürügyül is szolgál arra, hogy az alkalmazottakat kordában tartsák és
elfeledkezzenek a fizetésemelésről.”

A tulajdonosi és munkaadói szervezetek oldaláról nézve ez a fajta követelés tényleg „időszerűtlen”, „ezekben a
mindannyiunk számára nehéz időkben”. De nem ez a legfontosabb. Claudio Arriola, az Elektromos Ipar
Országos Kamarájának (Canieti) tijuanai elnöke szerint, bár lesz még néhány nehéz hónap, de közeledik a
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gazdasági fellendülés. Calderón Mexikó elnöke előző este éppen ugyanezt mondta, megerősítve, hogy „a
fellendülés jelei egyre számosabbak”. Ezt visszhangozza Arriola úr is „jelenleg előre kell lépnünk. Annak a fajta
elektronikának, amit eddig ismertünk, itt kétségtelenül befellegzett, de azért maradt még jó kártyalap a
kezünkben, elsősorban az Egyesült Államok szomszédsága”.

A nemzetközi sajtóban az optimizmus kötelező, ezért ez egy különösen érdekes vallomás.  Így tehát az
elektronika, az a szektor, amely még mindig a legtöbb embert foglalkoztatja a városban, már nem a jövő
letéteményese. Tíz éve ugyanezek a tulajdonosok még úgy beszéltek Tijuanaról, mint az alsó-kaliforniai
„Szilikon-völgyről”; ez volt a „világ televíziójának fővárosa” és a „teljes foglalkoztatottság” városa. A
maquiladorák kezdeményezői nem fogytak ki a modell dicséretéből, amely külföldi befektetők dollármillióit
vonzotta ide, olyan mértékben, hogy minden tíz, az Egyesült Államokban eladott televízió közül hét Tijuanában
készült.

1994, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) aláírása óta, 2001-ig, nagyon gyors gazdasági
növekedés jellemezte ezt a szektort. Különösen a munkásnők agilis kis kezeit értékelték, a hatóságok pedig nem
figyeltek oda a szennyező termékek, például az ólom felhasználására.

Kalifornia kapujában a maquiladorák foglalkoztatják a bevándorlókat, hogy kielégítsék az elektronikus
„gadget”-ek** iránti keresletet, amely a jelek szerint nem csökken. „1994-től 2000-ig Tijuanában teljes volt a
foglalkoztatottság, alig 1%-os munkanélküliséggel, magyarázza Cuauhtémoc Calderón, közgazdász kutató a
Tijuana északi határán levő Collège-ben. Az egész határzónában a maquiladora egy migrációs gáttá vált, ami
lefékezi a kivándorlók áradatát. De ez a vállalati modell teljesen elszigetelődött a gazdaság többi részétől, és
nem volt semmiféle hajtóereje más szektorokra: a termékeket importálták, összeszerelték, majd exportálták.
Márpedig a maquiladora nem képes felszívni az újra beindult elvándorlás hullámot. Az ország gazdaságának
brutális deregulációja évente ötszázezer mexikóit kényszerít kivándorlásra – ez olyan mértékű nyomás, amit
egy ország normálisan csak háború esetén tapasztal.”

 

Meglőtték a „televízió fővárosát”

 

A modellen az első törések az ezredfordulón kezdtek mutatkozni: a 2001-es Egyesült Államok-beli recesszió
kétszázezer munkahely elvesztésével járt a határvidék maquiladoráiban. 2002-ben, az elektronikai szektor
elvesztette a munkások 31%-át, ebből 27% esett magára Tijuanára. Márpedig, amint Leticia Hernandez
befektetési szakértő magyarázza, „itt mi teljesen az Egyesült Államoktól függünk. 2008-ban még a határmenti
zóna közvetlen befektetéseinek 78%-a volt amerikai. Tehát, evidens módon, a határ túlsó oldalán kitört válság
sohasem látott mértékű munkanélküliséget idézett elő.”

2009 őszén a hivatalos munkanélküliségi ráta Tijuanában (7%) meghaladta az országos átlagot (5%). És, mint az
ország többi részén, a feketegazdaság foglalkoztatja az aktív népesség felét. Az ébredés keserű volt: „Nem történt
technológiai transzfer és, négy évtized alatt a mérnöki és technikusi munkahelyek száma kiábrándítóan kevés,
mondja Cirila Quintero szociológus, az egyik északi határmenti Collège maquiladoras szakértője. Tijuanában, az
üzemek 13%-ában egyáltalán nincs mérnök, és az üzemek 65%-ában is csak legfeljebb egy és maximum tíz
mérnök dolgozik. Ehhez hasonlóan, az elektronikai maquiladorák 73%-ában nincs kutató-fejlesztő központ. El
kell mondani, hogy ezeknek a vállalatoknak a felénél csak egyetlen termék összeszerelése zajlik és csak 13%-nál
éri el a három terméket. „A maquiladora önmaga nem idéz elő fejlődést, csupán egy egyenlőtlen növekedést,
melynek fő következménye a bizonytalan és rosszul fizetett munkahelyek létrejötte”, értékeli a kutató.

Ez az exportgazdaság, amely teljesen a nagy északi szomszédtól függ, már a válság kitörése előtt veszített
sebességéből. Kína belépése a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO) 2001-ben változtatta meg a feltételeket.
„Nagyjából tíz éve észleljük, hogy egyre több a felháborító visszaélés, egyre több a végkielégítés nélküli
elbocsátás, állapítja meg  Cotta úr. A gyárak semmiért sem akarnak fizetni, még a legveszélyesebb termékek
munkavédelmi költségeire sem hajlandók beruházni. De mivel nincs más munka, az emberek nem szólnak
semmiért sem.”  

E pillanatban sok szó esik egy maquiladoráról, a Power Sonicról, amely elektromos készülékekhez gyárt
akkumulátorokat. „Régebben senki sem akart ott dolgozni, mert egész nap ólmot használnak, magyarázza
Rogelio. Jelenleg hosszú sor áll az üzem előtt minden reggel.” A 36 éves Netzahualcóyotl, két gyerekkel és egy
ingatlankölcsönnel a házán, mondja, hogy „nem volt más választása” amikor elveszítette a munkahelyét a
Sonhennél. El szeretné hinni, hogy a védőfelszerelés jó minőségű. „A főnökök azt mondják, csak azok
betegszenek meg, akik helytelenül használják.” Ő még nem érintett – legalábbis a vállalati kritériumok szerint,
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ahol minden hónapban ellenőrzik a vérmintákat. „Nem mutatják meg nekünk az eredményeket, de ha a vér
ólomszintje túl magas, akkor új munkakörbe helyeznek. Így tudjuk meg, hogy betegek vagyunk.”

Mint minden elektromos készülék lényeges alkotórésze, az ólom mindenütt jelen van: a félelmekben, a vitákban,
a folyókban. Mindenekelőtt azért, mert a Chilpancingo negyedben, amely az ipari park aljában fekszik, hat éven
át küzdöttek a természetben eldobált ólomhulladék ellen. Egy amerikai ökológiai nem-kormányzati (NGO)
szervezetnek - Environmental Health Coalition - köszönhetően 3 000 tonna földet küldtek el 2008-ban az
Egyesült Államokba szennyezésmentesítésre és 8 000 tonnát egy betonköpenybe zártak be.

Mindezt a két ország kormánya fizette, nem a vállalatok. „Az üzemek gratuláltak maguknak, a
sajtókampányokban nem győzték dicsérni magukat, pedig mi éveken át hiába szóltunk, pusztába kiáltott szó
maradt, hogy a gyerekeink akefáliával születtek és azonnal meghaltak. Sajnos azóta sem változott semmi, még
mindig nem ellenőrzik komolyan a vállalatok által hátrahagyott hulladékot és a munkások egészségi állapotát
sem”, emlékeztet Mme Yesina Palomares, aki újra megpróbálja életre kelteni a Chilpancingo-i szervezetet.
Tanúnak hívja Carment, aki a Panasonicnál dolgozott. „Én plombáltam le az elektronikai készülékeket és jól
éreztem, amikor belélegeztem a füstöt minden műveletnél.” - meséli. Hat hónap után foltok jelentek meg az
arcán, általános fáradtságot érzett és fájt a veséje. „A Panasonic orvosa biztosított róla, hogy semmi bajom, de
utána egy körzeti orvos új vizsgálatokat írt elő és azt mondta: Állj le, mert kevés hiányzik ahhoz, hogy
leukémiás legyél”.

Carmen engedelmeskedett, mert abban az időszakban az ember még könnyen talált munkahelyet egy másik
maquiladorában. Ma ez nehezebb lenne, mondja, a helyzet sokkal rosszabb ezért: „Az emberek kevésbé figyelnek
az egészségükre”. Az ő városnegyedükben, a munkanélküliek száma megnőtt a Sony üzemének bezárása óta. Sőt,
egyes szomszédaik visszamentek abba az államba, ahonnan eredetileg eljöttek. „Én a Chiapasból érkeztem, 13
éve. Harminc év alatt még soha nem láttam, hogy valaki visszament volna délre.” Alapjában véve, néhány, az
északi határövezetben eltöltött évnyi munka után, ami arra kell, hogy kifizessék a pénzt az embercsempésznek,
egy migráns még északabbra keresi a lehetőségeit. Ez mostantól nagyon megnehezült, az ottani bizonytalan
helyzet miatt. „Az Egyesült Államokban a mexikói bevándorlók általában az építőiparban dolgoznak. De
jelenleg ez nem éppen a legalkalmasabb pillanat” magyarázzák, a katolikus egyház által fenntartott tijuana-i
bevándorló-szálláson, ahol évek óta először, csökkent a létszám.

Az emigrálni szándékozók ismerik a helyzetet. A határ csak néhány méterre van! Jobb napokra várva,
becsengetnek a házakba és felajánlják szolgálataikat. Néhány szerszámmal felszerelve vízvezetéket szerelnek,
kertészkednek, elektromos szereléseket végeznek „mert a maquiladorák nem vesznek fel senkit, ellentétben
azzal, amit nekünk mondanak”, meséli egyikük. Egyesek feladják, mások kitartanak, de valamennyien átélik a
válságot, mielőtt elérhetnék az amerikai földet. Összehúzzák a nadrágszíjat, hogy ne költsék a pénzt, amit majd
az embercsempészeknek kell kifizetniük.

 

Már csak a munkások közötti szolidaritás működik

 

Tijuanában a válságot főleg az ötven év felettiek sínylik meg. A maquiladora mindig fiatal munkaerőt igényel.
„Légy fiatalabb harmincöt évnél” követeli a munkaadó. Ha elérik a végzetes ötven éves kort, mindennapi harc
kezdődik azért, hogy ne kerüljenek az utcára. „Azok, akik elérték ezt a kort, valóban fájdalmas helyzetbe
kerülnek, magyarázza Netzahualcóyotl. Dolgoznak, mint a bolondok, nehogy azt mondhassák nekik, hogy ‘nem
tudod tartani a ritmust’. Ők a legtermelékenyebbek a vállalatnál, de ennek nagy ára van: szépen gürcölnek, de
ez nem változtat semmin, előbb-utóbb utcára teszik őket.”

Pontosan ez történt Delfinával is, ötvennégy évesen. „Emlékszem, hogy a végén már három ember helyett
dolgoztam, fájt a fejem, vérzett az orrom és a művezető egész idő alatt mögöttem állt és azt hajtogatta, hogy
siessek. A végén már állva dolgoztattak bennünket, mert szerintük ülve kevésbé vagyunk hatékonyak. Nem
beszélhettünk, nem mehettünk illemhelyre, még rágógumit sem rághattunk.”

Delfinát 2008 novemberében indok nélkül bocsátották el. Nem fizették ki az utolsó hetét és végkielégítést sem
kapott. Panaszt tett és most várja, hogy a Békéltető Tanács, a munkaügyi bíróság ottani megfelelője, döntést
hozzon. Jelenleg mindössze heti 200 pesóból (10.5 euró) él, amit az egyik lánya küld neki, akinek
fűszerkereskedése van. De ebből az összegből hármuknak kellene megélni. „Csak kétszer tudunk enni naponta”,
mondja, és zavarba jön, ha megkérdik, hogy tud megélni ilyen kevésből. A maquiladorában töltött huszonöt év
után Delfinának se nyugdíja, se megtakarítása, mivel egyedül nevelte hét gyerekét. Mint sok magányos anya,
éveken át éjszaka dolgozott, és ezért szörnyű élete volt.
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A Mattel játékgyárban harcolnia kellett a jogaiért. „Amikor a Mattel felvásárolta a céget [ahol dolgozott],
végkielégítés nélkül akartak utcára tenni; mivel ezt visszautasítottam, elraboltak és bezártak.” Egy egész
éjszakát töltött bezárva egy őrrel egy irodában. És kora reggel el kellett fogadnia a 2 000 pesós csekket (106
euró), hogy elmehessen. „Önök megértik, vártak a gyerekeim”. A Cittac segítségével ezt elmesélte a televízióban
és a rádióban, de a Mattel nem akart róla tudomást venni. Egyébként a bíróság szerint ez nem volt emberrablás,
mert senki sem kért érte váltságdíjat...

Delfina ma már tudja, hogy soha többé nem fog munkát találni egy maquiladorában. „Ez lehetetlen az én
koromban, amikor már a fiatalokat sem viszik, mondja, és bemutatja a húsz éves munkanélküli vejét. Vannak
egy páran, akik megpróbálnak eladni apróbb dolgokat, de itt mindenki olyan szegény, hogy nem képes
vásárolni nagyobb dolgokat.” A városrész, ahol laknak, nagyon hasonlít a többire Tijuanában: illegálisan alapult,
majd szabályozták. A hatóságok mégsem építettek soha utakat. A lakosoknak kellett megszervezni a víz- és
áramellátást. Amikor a fia háza kigyulladt, nem jöttek ki a tűzoltók. „Ez nem normális” méltatlankodik, „de kinek
panaszkodjunk?” A fia családja mindent elveszített. „A maquiladora, ahol dolgozott, semmit nem segített, csak a
munkatársai gyűjtöttek pénzt. A szolidaritás az egyetlen, ami még működik itt.”

 

** magyarul talán a „kütyü”-nek felel meg

 

Fordította: Hrabák András

[1] Lásd például Jeanette Habel, „Entre le Mexique et les Etats-Unis, plus qu’une frontiéres” és „Le jour oú le
Mexique fut privé de tortillas”, Le Monde diplomatique 1999. december és 2008.március

[2] www.cittac.org

[3] www.aim.org.mx

[4] Jorge Carrillo és Redi Gomis, La Maquiladora en datos. Resultados se una encuesta sobre technologia y
aprendizaja, Collége de la frontiées nord, Tujuana, 2004.

[5] A tijuanai üzemek belsejéről kizárólag olyan képek vannak, amelyeket a munkások, titokban készítettek a
Maquilapolis (2006, Vicky Funari et Sergio de la Torre). című dokumentumfilm számára. Az őket fenyegető
kockázatok ellenére sikerült több sorozatot lefilmezniük apró rejtett kamerákkal. A dokumentumfilmet (68 perc,
angol és spanyol nyelven) meg lehet vásárolni a www.newsreel.org  webhelyen.

[6] Több munkás és a Cittac bizonyítja, hogy ezek a listák mindig is léteztek (amit a munkáltatói szervezetek
cáfolnak); a munkások a társadalombiztosítást gyanúsítják, hogy informálja a munkaadókat, amikor valaki
munkaügyi pert indít.

 

Egy újratárgyalandó szerződés

 

Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Szerződés (NAFTA) aláírásának tizenötödik évfordulóján
visszakerült a gazdasági hírek címei közé. Az első, aki említette, Barack Obama volt, már választási kampánya
idején. Az amerikai elnök mindig is hangoztatta, hogy szeretné újratárgyalni a szerződést, amely szerinte sok
munkahely megszűntetéséért felelős az Egyesült Államokban.

Mexikóban sokan ugyanezt követelik évek óta, mivel a NAFTA hatását katasztrofálisnak tartják az ország
számára. Az érvek sokfélék. « Először is, az Egyesült Államok soha nem tartotta tiszteletben a záradékokat
[folytatta például a mezőgazdasági farmok támogatását és szubvencionálását és embargóval sújtott egy sor
mexikói terméket] és megvédte gazdaságának azokat a szektorait, ahol Mexikó a legversenyképesebb,
támasztja alá Leticia Hernández kutató. Továbbá, a külföldi befektetések a maquiladorákban
koncentrálódtak, amelyeknek semmiféle fejlesztő hatása sincs más szektorokra és a mexikói gazdaság
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egészére, ráadásul a válság óta elkezdtek tovább települni Kínába.”

Alátámasztandó következtetéseiket, számos szakértő idézi Mexikó gazdasági eredményeit Latin-Amerika
egészével összehasonlítva. Valójában Mexikó az az ország, amely a leggyengébb átlagos növekedést mutatta a
kontinensen[1], „miközben Mexikó alkalmazta a legszorgalmasabban a Washingtoni konszenzus politikáját
és a legjobb tanítvány szerepét játszotta el[2]”, jelzi Cuauhtémoc Calderón közgazdász. 2000 óta a
növekedés kifulladt. Kizárólag a migránsok családjainak hazautalt összegek (a „remesas”) – ami
tizenhétmillió felnőtt lakos alapvető megélhetési forrása – és az olajárak emelkedése akadályozta meg a
bruttó hazai termék (GDP) erős zuhanását Vicente Fox elnöksége idején (2000-2006). A munkanélküliség
azonban már akkor jelentősen megnőtt.

2006-ban Felipe Calderón a gazdasági kérdésekre alapozta kampányát, azt ígérve, hogy ő lesz a
„munkahelyteremtő elnök”. Decemberi hatalomra kerülése óta azonban a kábítószer-kereskedelem elleni
harc és nem a gazdaság képezi a prioritást. Ahogyan azt az ismert újságírónő, Denise Maerker írta a 2009.
júniusi törvényhozási választások előtt : „‘Tábornok-elnökünket’ csak a katonai műveletek érdeklik, az
ország életének egyéb aspektusai számára teljesen mellékesek. Így, miközben a biztonsági kabinet hetente
ülésezik, a gazdasági, társadalompolitikai és az infrastrukturális bizottságok jó, ha havonta egyszer
összeülnek[3]!”

Az ország más problémáktól is szenved. Az olajár, a fő devizaforrás erősen zuhant 2008-hoz képest,
hozzájárulva ezzel az állami deficithez; felmerült egy új adó bevezetése az élelmiszerekre és gyógyszerekre,
hogy feltöltsék vele az államkasszát. A hazautalások („remesas”) a második fő devizaforrás, átlagosan 20
%-kal csökkentek az Egyesült Államokban kitört gazdasági válság előttihez képest[4]. Egy, a mainál szigorúbb
amerikai bevándorlási politika pedig rettenetesen megnehezítené a migránsok életét, akik pedig közvetlenül
tizenhét millió felnőtt túlélését biztosítják Mexikóban.

Végül, a harmadik devizaforrás, a turizmus, csak nagyon lassan fogja kiheverni a sertésinfluenza hatását. A
bruttó nemzeti termék ebben az évben több mint 6 %-kal esik vissza. Tizenkétezer vállalat húzta le a rolót
2008 októbere óta, ami hétszázezer munkahely elvesztését jelenti. Ilyen feltételek mellett, a NAFTA
újratárgyalásának hívei egyúttal egy új iparpolitikáért is szót emelnek, „Chile vagy India mintájára, vagyis
kombináltan kell alkalmazni egy versenyen alapuló szabályozást egy célzott vámtarifa-védelemmel és a
gazdaság legsérülékenyebb szektorainak ellenőrzött megnyitásával” véli Calderón.

 

A.V.

[1] 2007-ben, Mexikóban a GDP 3,2%-kal nőtt, Latin-Amerikában pedig átlagosan 5,6%-kal. 2008-ban (októberi
adatok), Mexikó 2,1%-kal, Latin-Amerika 4,6%-kal nőtt. Forrás : IMF, 2008 október.

[2] A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank által kikényszerített liberális szabályok.

[3] Tengo miedo, Denise Maerker cikke az El Universal-ban, 2009 június 29.

[4] Las remesas familiares en México, a Mexikói Nemzeti Bank 2008 évi jelentése.

 

Tájékoztató adatok

MEXIKÓ

 

Terület : 1 964 375 km².

Főváros : Mexikóváros.

Lakosság : 107 443 499 fő
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Aktív népesség : 45 709 355 ; a teljes populáció 58,1 %-a (2009 második harmadában). Az informális gazdaság közel 20
millió embert foglalkoztat, ami az ország aktív lakosságának 45 %-a.

Munkanélküliségi ráta : 3,5 % 2008 második harmadában, 5,2 % 2009 második harmadában, 6,2 % 2009 augusztusában.

A szegénységi szint alatt élők aránya: 18, 23 %, a társadalmi fejlődés politikájának értékelésével foglalkozó országos
tanács (Coneval) szerint a lakosság 47.4 %-a nem jut hozzá kielégítő mértékben táplálékhoz, egészségügyhöz,
oktatáshoz…

Növekedési ráta : + 3,3% 2007-ben; + 1,3 % 2008-ban ; - 7,3 % 2009-ben  (előrejelzés).

A főbb szektorok aránya a bruttó hazai termék előállításában : mezőgazdaság : 3,8 % ; ipar : 35,2 % szolgáltatások : 61
%.

Import : 124,77 milliárd dollár 2009 január-július között.

 

Export : 122.26 milliárd dollár 2009 január-július között

 

Főbb kereskedelmi partnerek : Egyesült Államok, 73,1% ; Canada, 6,2% ; Allemagne, 1,9% (en 2008)

Főbb hitelező országok  : Egyesült Államok, 55 % ; Kína, 7,1 % ; Japán, 5,2% (2008-ban).

Mexikóiak pénzátutalásai külföldről : 26,3 milliárd dollár (17,8  milliárd  euró) 2008-ban. 2009 januártól júliusig :
11 077milliárd dollár .

 

 

TIJUANA

 

Lakosság : 1 449 476 2009-ben ; Baja California állam fővárosa, Mexicali, 855 000 lakos.

Aktív népesség : 561 000 ; 2005-ben

Munkanélkiségi ráta : 7, 42 %  2009 második harmadában; 3,9 % 2008 ugyanezen időszakában

A "maquiladorákban" dolgozó munkások száma : 170 535, 2006 novemberében.

 

(Források : Secretaría del trabajo y previsión social de Mexico (STPS), Consejo nacional de ecaluación de la política
desarrollo social (Coneval Secretaría de desarrollo económico de Tijuana, Banque du Mexique, Nemzetközi
Valutaalap, Világbank.)

 

Cimkék: dél-amerika társadalom válság elvándorlás egészség munka munkanélküliség mexikó
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Dr. Hrabák András

Bár a szaporodó súlyos esetek miatt a magyar lakosság egyre szélesebb körben oltatja be magát a H1N1 vírus ellen, az alábbi
cikkben tárgyalt probléma mégsem veszített semmit aktualitásából. Tamás Gáspár Miklós írása[1] a kérdés speciálisan
magyar vonatkozásaira koncentrál, én pedig globálisabban közelítek: az üzletté vált tudomány kártékony hatását szeretném
megmutatni.

Az új típusú influenza elleni oltás körüli médiacirkusz magánál a
témánál sokkal mélyebb problémák végiggondolását igényli. Lehet
ezt a cirkuszt speciálisan a magyar közélet sötét ostobaságának
tartani, melynek következtében a miniszter és az ÁNTSZ vezetője –
bohózatba illő módon – a kamerák előtt kénytelen beoltatni magát.
Az MTA pedig – teljes tekintélyét latba vetve – külön nyilatkozatot
ad ki, meggyőzendő a közvéleményt, hogy az oltás kockázatai nem
nagyobbak, mint más vakcináké. Látnunk kell azonban, hogy sokkal
többről van szó, mint a szokásos politikai zavarkeltésről („a kormány
már ezt sem képes kommunikálni”) és az azt követő túlreagálásokról
(feljelentés rémhírterjesztésért). Megdöbbentően magas az oltást
elutasítók aránya az Európai Unió fejlettebb tagállamaiban is. Ám
nem csupán ez az egyetlen eset bizonyítja, hogy riasztó mértékben
csökkent a tudomány és annak képviselői iránti bizalom a magukat
civilizáltnak tartó országok többségében. Árulkodó tény, hogy a
műszaki és a természettudományos felsőoktatásnak még az államilag
finanszírozott helyeire is kevesen jelentkeznek. E ténynek el kellene
gondolkodtatnia azokat, akiket személyükben is érint a
bizalomvesztés, amely paradox módon együtt jár olyan hazai
sikertörténetekkel, mint pl. a Mindentudás Egyeteme televíziós
sorozaté.

Az oltással kapcsolatban a közvéleményt elsősorban az
foglalkoztatja, hogy „ez már megint kiknek a zsebébe juttat
adófizetői milliárdokat?”…

A tudománynak az általános társadalmi elismertségéhez vezető nagy
korszaka egybeesett a tőkés rendszer felívelő korszakával, a XIX.
századdal és a XX. század első felével. Ebben az időszakban a
tudomány és a technika eredményei szinte egyértelműen az emberi
haladás, a jólét szolgálatában álltak. Bár voltak negatívumok, de

szinte észrevehetetlennek vagy viszonylag egyszerűen megoldhatónak látszottak, esetleg egyes elvetemült figurákhoz lehetett
kötni őket. Gondoljunk csak Verne vagy Jókai regényeire!

Már az első világháború is megingatta ezt a hitet – elegendő a tömeges mészárlást jelentő vegyi háborúra utalni a nyugat-
európai hadszíntereken –, de a végső kiábrándulást a második világháború iparszerű emberirtása jelentette: az auschwitzi
gázkamráktól kezdve a gyújtó- és szőnyegbombázásos támadásokon át a hiroshimai és nagaszaki genocídiumig. Bár ez a fajta
háborús, sötét „tudomány” sem tűnt el a történelem színpadáról (elég csak a vietnami Agent Orange vagy a csökkentett
urániumtartalmú bombák esetét megemlíteni), az utóbbi évtizedekben azonban már fogyóban a bizalom a „békés” tudomány
és technika eredményeinek az emberiség javára történő felhasználását illetően is. Ebben szerepet játszottak a véletlenszerű
(bár emberi hibákkal összefüggő) megakatasztrófák (pl. Csernobil, rendszeres olajtanker-balesetek, sevesói dioxinrobbanás),
a megfelelő ismeretek hiányán alapuló energetikai megaberuházások következményei (súlyos ökológiai károkat okozó
vízerőművek, építkezések), a végzetes gyógyszer-mellékhatások (pl. thalidomid-ügy). Ezekben az esetekben azonban mindig
volt valami egyszeriség, „véletlen baleset”-jelleg, ezért rendszerint maguk után vonták azokat az új óvintézkedéseket,
amelyek – legalábbis a kor ismeretei szerint – biztosíthatták, hogy a baj nem ismétlődhet meg.

A bizalom megrendülésében az igazi szerepet a mindennapi „minikatasztrófák”, a hamisított pirospaprikák, a veszélyes
munkahelyeken dolgozók korai halálozása, a feleslegesen elvégzett orvosi beavatkozások, vagy olyan „ősi” megoldatlan
problémák játszották, mint a harmadik világ országaiban ma is mindennapos éhhalál és a járványok. És akkor még nem
beszéltünk a napi bosszúságokról: a rendszeresen lefagyó, a korábbi változataikkal rendszerint nem kompatibilis (mellesleg
állami szerződésekkel a hazai felsőoktatásban bebetonozott) Microsoft-produktumokról, a magas javítási árak miatt
kényszerből idő előtt hulladékká váló „tartós” fogyasztási cikkekről, a veszélyes gyermekjátékokról, az egyszer használatos
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minőségű ruházati cikkekről… A hiroshimai tragédiát még lehetett pusztán a politikusok számlájára írni, a fizikusokat
legfeljebb naivitásuk miatt kárhoztatni, azonban a tudós vagy a tudomány eredményeit gyakorlatba átültető szakember
felelőssége saját „termékének” későbbi sorsában a XX. század közepe óta nem kerülhető meg. A bizalomvesztés az utóbbi
három évtizedben immár „békeidőben” is tovább terjedt és felgyorsult, és a rendszerváltás óta a magyar lakosság körében is
észrevehetően megnőtt. Márpedig az utóbbi három évtized (Kelet-Közép-Európa történetében az utolsó húsz év) a
kapitalizmus történetében a jóléti állam lebontásának története…

A jóléti rendszerek időszakában a fejlett – elsősorban a nyugat-európai – tőkés országok vegyes gazdaságában az állami
szektornak igen nagy súlya volt. Ennek megfelelően a kutatás-fejlesztés támogatása is jelentős mértékben azokból az állami
forrásokból eredt, melyek a magas adóknak voltak köszönhetők. A nyolcvanas évek neoliberális fordulata azonban ennek a
termelő és szolgáltató struktúrának egyre nagyobb részét privatizálta, melynek logikus folyományaképpen az állam
fokozatosan kivonult a tudomány támogatásából is (ha a fejlesztésekből eredő haszon a magánszférába kerül, fektessen bele
a magánszféra – vélték a neoliberális közgazdászok és politikusok), összhangban a magánszférából eredő kutatás-fejlesztési
beruházások adókedvezményeivel és a neoliberális ideológia „adóztass minimálisan” elvével, valamint a szabályozások
fokozatos leépítésével (dereguláció). Ennek a folyamatnak az eredménye az alapkutatásokra fordított állami támogatások
hosszabb távon is jelentős csökkenése és a fejlesztéseknek a köz ellenőrzése alóli kiszabadulása lett. Mivel a tőkelogika
egyetlen hajtóereje a profit, ez a folyamat szükségszerűen vezet oda, hogy a fejlesztéseket nem a tényleges társadalmi
szükségletek, hanem a rendelkezésre álló tudás piaci eladhatósága befolyásolja. Ezt számos példa igazolja. Elegendő arra
utalni, hogy a mai mobiltelefonok felhasználása az eredeti céltól – a helytől független elérhetőségtől – teljesen elrugaszkodik,
vagy hogy a gyógyszerfejlesztéseket csak a fizetőképes rétegek krónikus betegségeinek nagy profittal kecsegtető kezelése
érdekében folytatják. A nagy gyógyszeripari cégek például nem szívesen vállalják új antibiotikumok kutatását: 2003-as
adatok szerint az egyik nagy gyógyszergyár mintegy 2 milliárd dollár forgalmat bonyolított le antibiotikumával, míg 9,23
milliárdod egy lipidszint-csökkentővel.[2]

A profit hajszolása és állami bátorítása korábban elképzelhetetlen távlatokat nyitott a vállalati felelőtlenség előtt. Marie-
Monique Robin Monsanto-dokumentumkönyvének[3] egyik fő erénye az, hogy egyetlen multinacionális cég viselt dolgain
keresztül mutatja meg, hogyan és miért vezet tömeges bizalomvesztéshez ez a modell. A busás profitok morzsáival
megvesztegethetővé válik az állam ellenőrzésre hivatott tisztviselőinek jelentős része, „forgóajtókon” váltogatják állásaikat a
magánszektor és az annak ellenőrzésére hivatott hivatal között. Az adócsökkentések miatt az állam nem képes független
kutatásokat finanszírozni az óriás magánvállalatok ellenőrzésére, ezért azok maguk „ellenőrzik” termékeik kockázatait – a
következményeket nem túl nehéz elképzelni. Az alapkutatásokra állami forrásból kevés támogatást lehet kapni, ezért ezek
nagy része is a magáncégek fejlesztési stratégiájába illeszkedik, az ilyen módon lekötelezett kutatók kritikai hajlandósága
természetesen jelentősen csökken. Ezek a vállalatok nem riadnak vissza a legdurvább módszerektől sem: a kritikusok
elhallgattatásától, sokszor állami eszközökkel való üldözésétől sem. Az 1956-os emigráns Pusztai Árpád saját bőrén
tapasztalhatta meg a „sztálinista” módszereket („felülről” jövő telefonok utáni elbocsátás, a lejáratására szervezett
rágalomhadjárat, szervilis tudóstársak bevonásával) az ötszáz éves pázsitját nyíró brit demokráciában, amikor felhívta a
figyelmet a génmódosított élelmiszerek lehetséges egészségügyi kockázataira,[4] de még mindig igen olcsón úszta meg, ha
azokra a latin-amerikai vagy afrikai aktivistákra gondolunk, akiket bérgyilkosokkal vagy a komprádor kormányok
rendőreivel hallgattattak el az imázsukat otthon és a globális médiában fényező multik a demokratikus múlttal nem
rendelkező harmadik világ országaiban.

A kutatók nem lehetnek semleges nézői ennek a globális játszmának. Tapasztalniuk kell, hogy a legtekintélyesebb
tudományos folyóiratok sem képesek függetleníteni magukat a multik nyomásától, mert fennmaradásukat azok hirdetései
teszik lehetővé. A kutató szinte törvényszerűen prostituálódik a publikációs versenyben, mert közlési technikája
deformálódik az állandó közléskényszer miatt: a folyóiratok gyakorlatilag nem közölnek negatív eredményeket, ezért
megnehezül a tekintélyes helyekről származó, manipulált „pozitív” eredmények leleplezése, maga a kutató pedig saját
közleményeiben rendre csak a saját hipotézisét és eredményeit alátámasztó cikkekre hivatkozik, hogy ne adjon fel magas
labdát a bírálóknak. És ez még mindig csak apró trükk az eredmények tudatos meghamisításához képest. A kilencvenes évek
második felében kínos feltűnést keltett egy vizsgálat, mert rávilágított arra, hogy a tudományos folyóiratok bírálóinak és
szerkesztőinek egy része enyhén szólva kettős mércét alkalmaz a híresebb és a kevésbé ismert kutatóhelyekről érkező
közlemények megítélésekor[5]. De sok kutatónak lehetnek hasonló tapasztalatai a pályázatok elbírálásánál vagy olyan
tudományos vitákban, amelyekben komoly – rendszerint a tiszta tudományon túlmutató és pénzben kifejezhető – tétje is van
a vitának. A támogatások csökkentése miatt élesedő verseny – lévén a kutatók is emberek – nem az etikus magatartásnak
kedvez. Ehhez társul a pénzek elosztására hivatott szervezetek nem mindig átlátható politikája a fejlesztési pénzek
osztogatásakor: a rossz szerződéseknek „köszönhetően” akkor sem térül meg semmi az államnak, ha az általa adott pénz a
magánszférában esetleg sikeres termékké konvertálódik – amint erről a Heti Világgazdaság több alkalommal is cikkezett
(konkrét példaként említ egy 3 milliárd forinttal támogatott projektet[6] – ez az összeg lényegesen több, mint egy OTKA
pályázati kiírás teljes támogatási kerete!).

A H1N1 elleni oltással szembeni ellenállásban nem kis szerepe van az Omninvest zavaros tulajdonosi viszonyainak[7], a
klientúra-gyanúnak is, ami az egyébként szakmai kérdés átpolitizálását is lehetővé tette. Nem a tudomány népszerűségét
növelik azok a kereskedelmi tévéreklámok sem – legfeljebb egy-egy termékét –, amelyekben orvosok, mérnökök, tudósok
váltják (nem is mindig) aprópénzre – és ezzel csendben erodálják is – szakmai tekintélyüket. A tudomány iránti bizalom
megingásának legsúlyosabb következménye a mindennapok korlátlan áltudományos népbutítása – ugyanazokban a
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médiumokban, amelyek az említett reklámokkal celebbé süllyesztenék a maguk területén kiváló szakembereket.

A tudomány képviselői több évtizedes „munkával” jutottak el oda, hogy a beléjük fektetett közbizalom lassan a politikusok
és az üzletemberek iránti bizalom tartományába kerül. Nem meglepő mindez, ha azt látjuk, hogy a tudományban – ahogy a
kultúrában is – ugyanúgy megjelent egy globális „elit”, amely viselkedésében és kapcsolataiban sem különül el politikai-
üzleti rokonaitól. Ezek az összefonódások, a tudós szakemberek üzletemberré válása és az elitista politika részükről történő
támogatása le is járatja őket a közvélemény előtt.

Ha a tudományt irányító politikusok nem állnak meg azon a lejtőn, amelyen elődeik elindultak, ha nem határolódnak el
következetesen, a nyilvánosság eszközeit is felhasználva a globális politikai és gazdasági uralkodó köröktől (nem elég
becsületesnek lenni, annak is kell látszani!), akkor a helyzet tovább romolhat. A pénzügyi válság látványos ítéletet mondott
az utóbbi harminc esztendő globális és magyarországi gazdaságpolitikájáról egyaránt. Az üzletet, a versenyt szinte bigott
vallásossággal abszolutizáló modell csaknem minden területen rombolja az értékeket, a tudománytól a köz- és felsőoktatáson
és a közérdekű szolgáltatásokon át a sportig.

Természetesen a tudományos kutatás végső célja mindig valamilyen, a gyakorlatban is hasznosítható új eredmény elérése,
amely szerencsés esetben kézzelfogható anyagi haszonnal is jár a feltaláló, és/vagy a kutatást finanszírozó számára (ez sajnos
egyre ritkábban a közösség) – ez önmagában nem ítélhető el. Az a gondolkodásmód azonban, amely a tudományt és annak
alkalmazását kizárólag a maximalizált profit szolgálatába akarja állítani, elfogadhatatlan.

A szellemi tulajdonjog jelenlegi rendszere sem segíti, hanem akadályozza a fejlődést, és számos esetben szembekerül az etikai

minimummal[8] is, nem is szólva betarthatatlanságáról: a privatizált rendőrállam olyan kellékeivel, mint a hírhedt szoftver-
vagy „génrendőrség”. A végletekig vitt szabadalmaztatás a kutatót eredményei eltitkolásában teszi érdekeltté, továbbá
„járadékossá” téve „megveszi kilóra”, őt is integrálja a tőkés bizniszbe.[9] A harmadik világban a megfizethetetlen jogdíjak
miatt széles tömegek nem juthatnak hozzá létfontosságú gyógyszerekhez vagy olyan információkhoz, amelyek nélkül
felemelkedésük nem lehetséges. Már régen nem a tőkés rendszer felívelő korszakában vagyunk, a jelentős változások
szükségessége ezen a téren sem lehet kérdéses: az információs társadalomban az információ monopolizálása a médiában
naponta reklámozott „demokráciát” ássa alá.

A felelős tudománypolitikusoknak és a tudomány támogatásáról határozóknak fel kell ismerniük, hogy a tudomány és a
technika eredményeinek a közvélemény előtti hitelessége szempontjából az üzleti szemlélet által háttérbe szorított etikai
megfontolásoknak döntő jelentőségük van. Választaniuk kell – globálisan, de legalábbis a nagy régiók szintjén –, hogyan
viszonyulnak ehhez a helyzethez: tovább hitelesítik és kiszolgálják az elmúlt 30 év elüzletiesített, fenntarthatatlan társadalmi
modelljét, vagy hajlandók az alapvető változások mellé állni. Egyelőre nem sok jelét lehet látni az utóbbinak, ami további
hitelvesztést eredményezhet a minden(t át)ható üzleti logikát a centrumországokban is egyre határozottabban elutasító
társadalmakban.
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