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SERGE HALIMI

Az államok ellenszolgáltatás követelése nélkül mentették meg a bankokat. Cserébe a bankok visszaszerzett erejükkel az
államok ellen fordulnak. És még zsarolják is őket, hasznot húzva azoknak a galádságoknak a leleplezésével, amelyeket
megköveteltek tőlük. Hiszen amikor az államba vetett bizalom csökken, a hitelkamat növekszik…

 

A Goldman Sachs segített Görögországnak abban, hogy titokban
euró-milliárdokat vegyen kölcsön. Majd, hogy megkerülje az államadósság
mértékét korlátozó európai szabályokat, a Wall Street-i cég azt javasolta
Athénnak, folyamodjon leleményes könyvelési és pénzügyi trükkökhöz.
Ezeknek az újításoknak a számlája tovább növelte a már amúgy is jelentős
görög államadósságot[1]. Ki nyert ezen az üzleten, és ki fizette a cechet? A
Goldman Sachs elnök-vezérigazgatója, Lloyd Craig Blankfein nemrég 9
millió dolláros bónuszt vett fel; a hellén közalkalmazottak viszont
kénytelenek lemondani egyhavi fizetésükről.

Valamelyest hasonlóan a bankokhoz egy állam „túl nagy ahhoz, hogy csődbe
mehessen” (lásd Laurent Cordonnier cikkét). Megmentik tehát, de az
államnak ez nagyon sokba kerül. Jean-Claude Trichet, az Európai Központi
Bank elnöke is hajthatatlannak mutatkozik Athénnal szemben, már csak
azért is, mert az Európai Központi Bank, az EKB úgy tesz, mintha most
fedezné fel a Wall Street trükkjeit.  Görögországnak – figyelmeztetett
Trichet – „rendkívüli eréllyel” kell kiigazítania „őrült röppályáját”. Az
Európai Unió „intenzív és kvázi állandó ellenőrzése” mellett, azaz lemondva
gazdasági szuverenitásáról, a GDP 12,7%-ára rúgó 2009-es deficitjét
2012-re 3%-ra kell leszorítania. A költségvetési mérleg tíz százalékpontos
javításának feladata istenkísértés, különösen a vérszegény gazdasági
növekedés közepette. Vagyis itt nem „szigorúságról”, hanem kőkemény

sebészeti beavatkozásról van szó. Mindebben az az érdekes, hogy az egésszel az euró árfolyamát akarják garantálni egy
olyan pillanatban, amikor az Egyesült Államok és Kína fejlődésük konszolidálása érdekében valutáik leértékelésére
törekednek[2].

Angela Merkel egyenesen „szégyenteljesnek” nevezte, hogy „azok a bankok, amelyek egyszer már a szakadék szélére
sodortak bennünket, még részt is vesznek Görögország költségvetési adatainak meghamisításában”. Az ilyen típusú, szóban
elhangzott bírálatok azonban nem hatják meg a Goldman Sachsot. Amikor Blankfein bónuszáról kérdezték, Barack Obama
elnök minden kritikától tartózkodott: „Az amerikaiak többségéhez hasonlóan én sem ítélem el a sikert és a vagyont. Mindez
a piacgazdaság részét képezi.”[3] Ez a vagyon, mint ismeretes, az egész közösséget szolgálja: a tavalyi évben a Goldman
Sachs a profitja után 0,6% adót fizetett…

Fordította: Ferwagner Ákos    

[1] A 2010. február 13-ai The New York Times azt írta, a Goldman Sachs honorárium címén 300 millió dollárt kapott. Arról
volt szó, hogy találtak egy olyan trükköt, amelynek révén Görögország titokban dollármilliárdokat vehetett fel hitelbe.
Mindezt azért, hogy ne sodorják veszélybe a már amúgy is nagyon eladósodott ország európai monetáris unióbeli tagságát.

[2] Yves de Kerdrel: Le problème ce n’est pas la Grèce, c’est l’euro. Le Figaro, 2010. február 16.

[3] Harper’s, New York, 2010. február.
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Cimkék: állam pénzügyi válság bank gazdaság

http://magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkuj...

2 / 47 2010.09.06. 16:52



 

Laurent Cordonnier

„Nem mi fogjuk megfizetni a ti válságotokat” – ezzel a jelszóval tüntetnek Athénban február vége óta. Egymást
követik a sztrájkok a megszorító intézkedések ellen. A jelszó megfelelne az izlandiaknak is, akik felháborodottan
tiltakoznak az ellen, hogy velük fizettessék ki a bankok összeomlása miatt örökölt óriási tartozást. De megfelel a
spanyol tiltakozó mozgalmaknak is, mert ott a nyugdíjkorhatár megemelését szeretné a kormány kikényszeríteni. És
megfelel azoknak a millióknak is, akik elveszítették állásukat a gazdasági válság következtében. A szociális kiadások
„stabilizálását” követelő IMF, a Nemzetközi Valutaalap ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az európai
helyreállítás is „nagyon fájdalmas lesz”.

 

Egy háztartással vagy egy vállalattal ellentétben az az állam,
amely végképp nem képes kifizetni adósságait… egyszerűen
csak nem fizet többé, s mégsem tűnik el emiatt sem a
cégjegyzékből, sem a Föld színéről – vagyis vagyonát nem
számolják fel hitelezői kártalanítása fejében. Egy háztartás
esetében a csőd felszámolással végződik: eladják az adott
család kastélyát és ezüstjeit, hogy kifizethessék a
lehetőségekhez mérten az alkalmazottaknak járó utolsó bért,
illetve a vendéglősnek, a közjegyzőnek vagy a bankárnak
járó tartozást. De képzelje el az olvasó, mi történik egy
szegénységi küszöb alatt élő háztartásban. Egy vállalat
csődje esetén eladják (ahogy lehet) a gépeket, az épületeket,
a szabadalmakat, a gépkocsiparkot stb., hogy kielégítsék
(inkább rosszul, mint jól) a szállítókat, a bankárokat, az
egyéb hitelezőket és a fizetés nélkül maradt munkásokat,
alkalmazottakat.

Szemben egy nehézségekkel küzdő vállalkozással – amely
nemigen tudja rendbe hozni szénáját azzal, hogy éppen akkor emel árat, amikor ügyfelei elhagyják, és amely nem mindig
képes (bizonyos határon túl) csökkenteni a termelési költségeket sem – az állam meghatározott politikai eszközökkel
rendelkezik, hogy elhárítsa a fizetésképtelenség katasztrófáját. Vagy úgy, hogy növeli a bevételeit, vagy úgy, hogy csökkenti,
összepréseli kiadásait. Egyensúlya helyreállításához a bevételi oldalon elegendő lenne növelni az adókat, mégpedig „jó
irányzékkal”. Azaz az új adókat a leggazdagabb, a legtöbbet megtakarító[i] társadalmi rétegekre kelleni kivetni, amelyek
gyakorlatilag az állam hitelezői: ily módon a fogyasztás sem esne vissza.

A leggazdagabbak megadóztatása azt jelentené, hogy megszüntetnék a neoliberális időszak úrbér jellegű jogát, amely szabad
választást kínál a jómódú osztályoknak a nem fogyasztásra fordított többlet jövedelmeik felhasználását illetően: vagy adó
fizetésére kellene fordítani a többletet, vagy az államadósság finanszírozásával járadékot kellene szedni az államtól – ami
értelemszerűen szükségessé válik, mihelyt lemondanak az elsőként említett megoldásról. Elég maga a megfogalmazás, hogy
megértsük: a jómódú osztályok megadóztatásának emelését mint megoldást az európai kormánykörök a végsőkig el fogják
utasítani.

Ha kizárjuk a bevételi oldal növelését, ha lemondunk az adók behajtásáról, az államnak csak egy lehetősége marad, hogy
rendet vágjon a közkiadásokban (és szükségképpen a közszolgáltatásokban) a bérek, a nyugdíjak és a köztisztviselők
számának csökkentésével illetve az állami megrendelések lefaragásával. Most ezen az úton haladunk. De ez bizonyára nem
lesz elég. Ha Franciaországban például két nyugdíjba vonuló tisztviselőt csak egynek a felvételével pótolunk – az évente 500
millió euró megtakarítását eredményezi… De hát mit ér ez, ha egybevetjük a vendéglátóiparnak nyújtott ÁFA-csökkentés
évi 3 milliárdos bevételkiesésével, vagy a 25 milliárdnyi mentességgel, amit az állam a munkaadók társadalombiztosítási
járulékának befizetésére határozott el?

Már elképzelhető a köztartozások meg nem fizetése

Ha az adókedvezményeken túl tovább tart az adóbevételek stagnálása – amelyet a mély depresszióval küzdő, globalizált
pénzügyi rendszer által fenntartott mérsékelt gazdasági növekedés okoz –, ma már egyáltalán nem lehetetlen, hogy leáll a
köztartozások visszafizetése, nemcsak Görögország, de Spanyolország, Portugália, Olaszország, Itália, Franciaország, az
Egyesült Királyság, Japán, de még az Egyesült Államok vonatkozásában is. Annál is inkább, mivel ebben a kérdésben a
döntés nem az egyes államok pénzügyi helyzetének racionális vizsgálatán alapul, hanem azon, hogyan értékelik a kialakult
helyzetet a hitelezők és a spekulánsok. Ha ők valószínűsítik a gazdasági összeomlást (semmit sem élveznek jobban, mint az
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ilyen fogadásokat), olyan adásvételi mozgásokat indítanak el, amelyek valóban létrehozzák a várt hosszt vagy besszt, amire
fogadásaikat alapozták. Ily módon a köztartozások kamatlábának emelkedése (ezt nevezik „a kötvénypiac összeomlásának”)
nagyrészt egy önbeteljesítő beharangozás következménye, amelynek kézzelfogható következményeként a spekulánsok
megnyerik az eredeti fogadást.

Ami az államokat illeti: az a pillanat természetesen nem szerepel a közgazdasági tankönyvekben, amikor úgy ítélik meg, hogy
az eladósodottság és az adósságszolgálat (kamatok és törlesztések) elérték a kritikus tömeget – illetve pont fordítva: még
elkerülhetőnek látszik a fizetésképtelenség –, a felhalmozott és önmagától növekvő deficitnek, illetve a kamatok elvárt
növekedésének valamilyen kombinációjaként. Ez a pont függvénye a társadalmi és politikai elviselhetőség küszöbének,
amely tolerálja minden ellenállás nélkül az állam termelési kapacitásának a lerombolását, miközben eleget tesz az adósság
magánkamatai kifizetésének. Fernand Reynaud tétele szerint a pohár túlcsordulása előtt ez néha „bizonyos időt” vehet
igénybe.

De amikor beáll a küszöbérték, a fizetésképtelenség már nincs túl messze. Hacsak nem lép közbe sürgősen a Nemzetközi
Valutaalap – ami Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke szerint „megalázó” lenne, utalva ezzel Görögország
esetére –, már csak egy lehetőség marad: pénzteremtéssel finanszírozni a csődbe került államot. A „posztkeynesi” amerikai
közgazdász, Thomas Palley szerint az Európai Központi Bank, az EKB felruházhatná magát olyan jogosultsággal, hogy a
köztartozások egy részét pénzkibocsátással finanszírozhassa. Ezzel a joggal – hogy tehát kölcsönt vehetnének fel az EKB-tól,
olyan pénzt, amelyet ez alkalommal hoznának létre – az eurózóna országait ruháznák fel éves kvóták alapján, figyelembe
véve az egyes országok fontosságát és konjunkturális helyzetét.[ii] Ez egyfajta „automatikus stabilizátor” lenne. A
Jean-Claude Trichet úr vezette intézmény olcsó kölcsönöket nyújtana az államoknak – ez hasonlítana arra, amikor olcsó
kölcsönöket nyújtott a csődbe került bankoknak 2008-ban és 2009-ben.

A lényegét tekintve különben helytálló javaslatban kényelmetlen, hogy az EKB statútumát pontosan úgy fogalmazták meg,
hogy megtiltsák neki a tagállamok közvetlen refinanszírozását, megakadályozva ezzel mindenféle „lazának” tekinthető
költségvetési műveletet – de úgy látszik, az alkalmazott módszer ezen a ponton sem igen hatásos…

Létezik minden bizonnyal más út is. Anélkül, hogy vindikálnánk magunknak a Nagy Vezír[iii] tanácsadójának szerepét,
melyet hasznosan tölt be a Goldman Sachs, az európai országok rákényszeríthetnék a területükön működő bankokat, hogy
refinanszírozzák a nehéz helyzetbe jutott államokat. Az államadósság lejártakor, a bankok kötelesek lennének jegyezni az
újonnan kibocsátott államkötvényeket. A bankok lépnének tehát a járadékos finanszírozók helyébe, és maximált kamatlábon
nyújtanának hitelt az államoknak. Ezzel a kényszerkölcsönnel tulajdonképpen csak arra kényszerítenék a szamarat, hogy egy
kicsit többet igyon, mint amennyire szomjas, és egy kissé savanyúbb vizet a kelleténél.

Az eurózóna pénzintézetei 1 000 milliárd euró összegű hitelállományt halmoztak fel a különböző közintézményeknek
(államok, régiók, állami intézmények) nyújtott hitelekből, és 1 500 milliárd összegű az államkötvény-állományuk. Ez
nyolcszorosa- tízszerese a görög államadósság egész összegének.[iv] Ily módon a pénzintézetek, amelyeket általában
igencsak vonzanak az állampapírok (ezek valamikor rizikómentesek voltak, mindaddig, amíg maguk a bankok nem zúdítottak
minden kockázatot a gazdaság és az államok nyakába), most visszakapnák a nekik visszajárót.

Ha szerény mértékben is, a bankok hozzájárulnának az általuk okozott károk helyrehozásához

Ez a megoldás egyszerű és ráadásul több haszna is lenne. Lehetővé tenné az EKB-nak, hogy betartsa a saját szabályait azzal,
hogy nem lépne fel közvetlen hitelezőként, miközben a megoldás végső soron mégis csak ilyesmi lenne. Azzal, hogy a
bankok kényszerítve lennének a görög vagy más adósságok megvásárlására, legalábbis refinanszírozásért részben
kénytelenek lennének az EKB-hoz fordulni. Fedezetül jó besorolású értékpapírokat kellene átadniuk az EKB-nek, amelyek
között ott lennének az eurózónához tartozó egyes államok adósságkötvényei, melyeket máris birtokolnak és rendszerint
használnak is a frankfurti központi bank refinanszírozásához.[v] Eszerint ez a megoldás sem lehetetlen.

A javaslat második előnye, hogy egyféle reciprocitást teremtene a bankok és az államok között: az államok masszívan
beavatkoztak és megmentették a bankokat, most a bankok találnának alkalmat arra, hogy hálából segítséget nyújtsanak az
államoknak (így lenne kerek a történek azoknak, akik szeretik az erkölcsi meséket…). Végezetül: mivel a művelet nem megy
költségek nélkül, ezzel a pénzügyi válság számlája, legalábbis részben, visszakerülne kiváltóihoz, a válság okozóihoz.
Egyébként anélkül, hogy ezzel túlzottan megterhelné őket. Mert – mint azt a közgazdászok általában elismerik – a
költségvetési hiány növekedésének felerészben a pénzügyi válság az oka (a gazdasági növekedés lelassulása és az ebből
következő adóbevétel-kiesések révén), az államadósság maximált kamataival (amit a bankok mint bevétel-elmaradást
élnének meg), a bankok, ha szerény mértékben is, de hozzájárulnának az általuk okozott károk helyrehozásához.

A járadékosok nem lelkesednek saját likvidálásukért

Mindazonáltal egy ilyen intézkedés (amit józan belátással határozottan a politikai paletta jobbközép oldalán helyezhetnénk
el) végső soron egy sor ok miatt kevés sikerrel láthatna napvilágot, melyek eléggé távol állnak a gazdasági megfontolásoktól:
az eljárást inflációgerjesztőnek ítélnék, és ezért a mai monetarista ortodoxiával összeegyeztethetetlennek; a tőkejáradékosok
elvetnék, mivel saját likvidálásukat látnák benne; Európa északi és déli országainak érdekellentétei is belejátszanának stb.
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Ilyen körülmények között a végső fázis is elképzelhető: az adósság törlesztésének megtagadása. Azok az államok, amelyek
nem képesek finanszírozni magukat még szemérmetlenül magas kamatokkal sem, végső soron eldönthetik, hogy
megszabadulnak a teher egy részétől anélkül, hogy ezzel megszűnnének államok lenni. Az adósság elengedésének mértékét
azután meg lehetne tárgyalni a hitelezőkkel (de kik is ők, és hol is vannak?), vagy kényszerintézkedésként az esedékes
tartozások egy részét nem törlesztenék, vagy néhány negyedéven keresztül nem fizetnék meg a kamatokat (az elmaradás
pótlásának reménye nélkül). Azt tanácsolnánk azonban, szívből, ha már egyszer eljutottunk a végsőkig, ne játsszuk meg
magunkat, és tagadjuk meg a teljes adósságtörlesztést. Hiszen bármilyen mértékű is a „gyalulás”, az elkövető mindenképp
tartósan meg fogja őrizni rossz fizető hírnevét. És mivel ezt a partit nem százszor ismétlik meg, legalább a leghasznosabb
eredménnyel végződjön.

Azzal, hogy a megfulladás előtt álló állam egy csapásra felszámolja adósságát, azonnal oxigénhez jut, mégpedig a
hitelezőinek fizetett kamatok évi summájának mértékében. Másképp fogalmazva: visszatérhet normális életfeltételeihez, ha a
megvalósuló megtakarítás nagyjából azonos folyó deficitjével.[vi] A hitelezők oldalán persze ez nehéz pillanat lenne: hiszen
egy húzásra kell kifizetniük a húsz éven át felhalmozott adóhátralékukat, amikor azokat a kormányokat támogatták, amelyek
hitelt vettek fel tőlük, ahelyett hogy megadóztatták volna őket.

Fordította: Sipos János   

[i] 2003-ban Franciaországban a leggazdagabb háztartások 20%-a jövedelmének harmadát takarította meg, szemben az
összes többi háztartás 10%-os eredményével. (Forrás: Comptes nationaux, Institut National de la statistique et des études
économiques (INSEE), Paris, 2009; www.insaee.fr.

[ii] „Euroland is Being Crucified Upon Ist Own Cross of Gold”, Financial Times Economists’ Forum , www.ft.com

[iii] A bank – úgy tűnik – hármas játékot űzött: segített a görög államnak abban, hogy adósságát úgy prezentálja, mint amely
megfelel az európai követelményeknek; másfelől tanácsokkal látta el Athént arra nézve, hogyan lehetne finanszírozni
adósságát (feltárva a kínai utat, ami lehetővé tette annak megvilágítását, hogy a helyzet katasztrofális), és végül: ugyanakkor
emelkedésre játszva foglalt állást a görög adósság fizetési rizikó szerződéseivel (CDS) kapcsolatosan. Fej: én nyerek, írás: te
veszítesz!

[iv] ECB Monthly Bulletin, Frankfurt, 2010. január.

[v] 2009 decemberében az EKB 333 milliárd közkötvény birtokában volt. ECB Monthly Bulletin, 2010. január.

[vi] A CFO-news 2010. február 12-ei számában idézett tanulmány szerint (http://www.cfo-news.com), amennyiben a görög
adósság kamatlába elérné a 8%-ot, és maga az adósság a GDP 140%-át, a kamatteher elérné a GDP 9%-át – azaz jóval
meghaladná az évi deficit nagyságát, amellyel Görögország számolhatna, mihelyt a recesszió mélypontján túljutott. Melyik
állam mondana le arról, hogy a GDP 9%-ának megfelelő összeget nyerjen évi költségvetésében, és egyben, egy csapásra,
ismét a költségvetés betartásának modelljévé váljon? Válasz: hát ilyen lenne a neoliberális állam.

Cimkék: gazdasági válság állam adósság pénzügyi válság
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Niels Kadritzke

Az első figyelmeztetés a kormánynak: már február végén széles körű sztrájkot hirdettek meg Athénban – s főleg a
közalkalmazottak vettek részt benne. A városban megállt az élet. A görögök legfőbb követelése, hogy a válságellenes
intézkedések hatása egyformán nehezedjék mindenkire.

 

Még a szerencsejátékot is utolérte a visszaesés! A fogadások és a
kaszinók iparának bevételei 16%-kal csökkentek. Nem mintha a
fogadók száma csökkent volna. Ellenkezőleg. Mind több és több
görög játszik, de egészen egyszerűen kevesebb a pénzük. Abban az
európai országban, amely a leginkább rabja az effajta játékoknak, ez
a hanyatlás tükrözi a reálgazdaság tartós válságát, különösen a
kereskedelmi hajózásét és a turizmusét, melytől az építőipar is függ.

2009-ben a görög GDP 2%-kal csökkent, és hasonló csökkenés
várható ebben az évben is. De várható a munkanélküliség
növekedése is, amely már 2009 végén hivatalosan 10,6% volt, de a
valóságos arány 18%-ra tehető.

A munkanélküliség a fiatalokat sújtja leginkább: 2009
szeptemberében a 24 éven aluliak közül négyből egynek nem volt
rendszeres munkája.[i] Ez fokozza a munkabérek csökkentésének
tendenciáját az első munkahelyet keresők körében. Az 2008.
decemberi athéni lázadások idején a „700 eurós nemzedékről”
beszéltek. Hát az bizony nemsokára az „500 eurós generációvá”
válhat.

„Csőd fenyegette Görögország” – december óta erről szólnak a
nemzetközi gazdasági sajtó fő címei. A számok valóban
elképesztőek: Georgiosz Papandreu (a Pasok, a szocialista panhellén

mozgalom) kormánya, amely csak 2009. október elején váltotta fel a konzervatív Karamanlisz kabinetjét, kénytelen volt
Brüsszelnek a deficit újabb számát jelenteni: ez 2009-re a GDP 12,7%-át teszi ki, kétszer többet annál, amit három hónappal
korábban jelzett az előző hatalom. Az államadósság is felszökött 298 milliárd euróra, azaz a GDP 112,6%-ára. Vannak, akik
arról beszélnek, hogy 2010-ben az államadósság meg fogja haladni a 124,9%-ot. Ebben az esetben Görögország – amelynek
hitelképességét a nemzetközi hitelminősítők már leértékelték – Olaszország helyére lépne, mint az Európai Unió
legeladósodottabb országa.

Az állami költségvetési deficitnek több oka van. A bevételek oldalán a roppant mód elterjedt adócsalás évente 20 milliárd
eurótól fosztja meg az államot. A kiadási oldalon pedig a fő tétel a nem hatékony és túlburjánzott közszolgáltatási szektor.

A Pasok megígérte EU-s partnereinek, hogy 2010-ben 4 ponttal csökkenti deficitjét és visszahozza a GDP 8,7%-ára, majd a
3% alá csökkenti 2012-re. Ehhez a kormánynak le kell mondania választási ígéreteinek nagy részéről, és szembe kell néznie
a reformjaival szembeni éles ellenállással – miközben az Európai Bizottság által megkövetelt költségvetési stabilizáció azzal
fenyeget, hogy „sohanapjára” veti vissza a reálgazdaság újraindításának lehetőségét.

Igazságtalanságnak tűnhet, hogy ma a „piszkos munka” a Pasokra hárul. A nagy költekezések nagyobb része az Új
Demokrácia (a Nea Dimokratia, ND) konzervatív politikusainak, és különösen a Karamanlisz kormánynak a műve. De a
Pasok távolról sem ártatlan mindebben, ha a múltra vetjük tekintetünket.

A Georgiosz Papakonsztantinu pénzügyminiszter által összetákolt „Stabilitási és növekedési program” egyik döntő pontját a
legklasszikusabb módon a bérköltségek lefaragása képezi. Tervbe vették a felvételek befagyasztását a közszolgálatban, és
2011-től öt nyugdíjba vonuló dolgozónak csupán eggyel való pótlását. Átfogóan pedig minden minisztériumnak kötelessége
10%-kal lefaragni a költségvetését, elsősorban a bérek erőteljes csökkentésével.

Ám ezek az intézkedések csak a felét képesek hozni a 2010-re tervezett 9 milliárdnyi megtakarításnak. A másik felét a
bevételek növelésétől várják: az állami ingatlanok eladásából, és főleg a szeszesitalokra, a dohányárura és a benzinre kivetett
adók 20%-os emelésétől. Az egyenes adók növelése elsősorban a jómódúbb adózó polgárokat fogja érinteni, és például a
luxus ingatlanokra kivetett különadók és az örökösödési adó növelésében fog megmutatkozni.
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Hosszú távon azonban a bevételek konszolidálásában az adócsalás elleni küzdelem jut meghatározó szerephez. Általános
politikai állásfoglalásában G. Papandreu felszólította a görögöket, hogy legyenek „büszke adófizető polgárok”, tekintettel
arra, hogy az ő kötelességük finanszírozni a kollektív kiadásokat. A felszólítás valóban heroikus: hiszen olyan társadalomhoz
szól, ahol minden társadalmi réteg vitathatatlan bajnoka, hérosza az adócsalók legfurfangosabbja: Arisztot Onasszisz.

A pénzügyminiszter az ellenőrzés szigorításáról beszél. Felrótta Athén leggazdagabb kerülete, a Kolonaki orvosainak, hogy
bejelentett évi jövedelmük „a munkás bérminimumhoz áll közel”. 2008-ban a szabadfoglalkozásúak (orvosok, ügyvédek,
építészek) 10 493 eurós évi jövedelmet vallottak be, az üzletemberek és a banki traderek átlagosan 13 236 eurós jövedelmet,
miközben a bérből élők és a nyugdíjasok jövedelme a 16 123 eurót érte el. Ezek szerint az adóhatóság számára a
leggazdagabb emberek a munkások, az alkalmazottak és a nyugdíjasok.[ii]

Az adócsalás elleni harc évente három milliárd eurót hozhatna be a kormány szerint, de csak 2011-től. Görögország európai
partnerei és a „piacok” azonban türelmetlenek. Határozottabb beavatkozást szorgalmaznak az állami kiadásokban. A február
11-i európai csúcs óta úgy hírlik,  hogy Brüsszelben működik egy B terv arra az esetre, ha a stabilizációs terv nem járna
„kielégítő” eredménnyel: az ÁFÁ-t egy százalékponttal kívánják emeltetni és átfogó módon 5–7 %-kal csökkenteni a
közalkalmazottak fizetését. Az európai hatóságok továbbá egy olyan problémára céloznak, amelyet a különböző kormányok
rendszerint kerülgetni igyekeztek: a társadalombiztosítási kasszák növekvő deficitjére.

Jannisz Szturnarasz, az IOBE, a Gazdasági Kutatások Intézetének igazgatója szerint, a nyugdíjak kérdése „központi tényező,
amely középtávon meghatározza országunk pénzügyei mozgását. Ez a kérdés határoz meg minden mást.” [iii] Ebben az
évben az IAK, a Nyugdíj- és betegbiztosítás Általános Pénztára, amely 2,9 milliárd eurót kapott az államtól, valószínűleg 13
milliárdnyi deficitet fog felmutatni.

Andreasz Loverdosz, a munka- és a szociális ügyek minisztere februárban egy átfogó intézkedési tervet tett közzé, mely
három alapvető pontra fókuszál: a ma létező tizenhárom nyugdíjpénztár átcsoportosítása három nagy intézménybe, ami
határozott költségcsökkenéssel járna; harc a jogtalan haszonélvezők ellen; a feketén dolgozók bevonása a
társadalombiztosítás rendszerébe.

Loverdosz úr bátorkodott felvetni a nyugdíjrendszer legfájóbb kérdéseit is. A magánszektorban a jelenlegi 61,5 évben
megállapított tényleges átlagos nyugdíjba vonulási életkort 63,5 évre akarja megemelni egy sor új szabályozással, és büntetné
az idő előtti nyugdíjba vonulást. Később ezt a rendszert az állami szektorra javasolja kiterjeszteni. De az Unió még szigorúbb
szabályokat követel bevezetni ezen a ponton is: a már említett „B terv” 67 évre követelné meghosszabbítani a nyugdíjba
vonulás időpontját, mind a magán, mind az állami szektor vonatkozásában.

 

A tiltakozás hamarosan társadalmi lázadáshoz vezethet

A második pont a nyugdíj összegének a kiszámítását érinti. Az új törvény megváltoztatná a pénztárak többsége által
alkalmazott szabályt, mely szerint a nyugdíjat a munkában töltött utolsó három, illetve öt év, és nem az évek összessége
alapján kalkulálnák. De a közvélemény-kutatások adatai szerint három közül két görög nem hajlandó erre az
áldozathozatalra. És igazuk is van: többségük reáljövedelme, amely amúgy is alacsony, évek óta nem emelkedett. Ha a
magánszektorban dolgoznak, kétszeresen is igazuk van: a munkabérüket terhelő adókat a forrásnál szedik le, miközben a
középosztályhoz tartozó szabadfoglalkozásúak megjátsszák a szegény polgár szerepét.

A Pasok, amely választási kampányában egy igazságosabb társadalmat és a gazdaság „zöld” fellendítését ígérte, most minden
bizonnyal nagy ellenállásba fog ütközni. A szakszervezetek, de sok szakmai munkaadói szervezet is szembeszegülnek majd
stabilizációs programjával. Annak érdekében, hogy a tiltakozások ne váltsanak át egy széles körű szociális lázadásba, a
kormány igyekszik előtérbe tolni a „társadalmi igazságosság” témáját. Ide tartozik a nagy fizetések, a nagy vagyonok, az
örökösödést érintő adók jelzett emelése, a bankár bónuszok 90%-ig menő megadóztatása, az állami vállalatok vezetői
fizetéseinek kemény csökkentése… De mindez nem lesz elegendő. Az intézkedési csomag másik része a nemzeti sporttá
emelkedett korrupció elleni harc, hiszen az elsősorban a privilegizált rétegeknek kedvezett. Ez magyarázza, miért annyira
népszerű a közvélemény körében a „nulla tolerancia” jelszava, amellyel a kormány most fellép.

A kormány azonban ebben is – éppúgy mint stabilizációs terve egészében – alapvető dilemmába ütközik: az időtényezőbe.
Ez különösen az adócsalás elleni küzdelem kérdésére érvényes. Még nem léteznek azok a technikai eszközök, amelyek
lehetővé tennék az óriási számban működő kisvállalkozások és a szabadfoglalkozásúak ellenőrzését. A pénzügy kis
tisztviselői bérének befagyasztása pedig tovább erősítheti hajlandóságukat arra, hogy jövedelem-kiegészítő kis alkukat
kössenek. Mi több, a nagyon szigorú adókiigazítások valószínűleg komoly nehézségeket fognak okozni a számtalan
kisvállalkozásnak.

Hasonló problémákat gerjeszt a fekete gazdaság elleni harc is: a fekete vagy szürke munkából származó jövedelmek válság
idején hozzájárulnak a szociális következmények tompításához, sőt segítenek a konjunktúra stabilizálásában.[iv] Azonos a
probléma a nyugdíjrendszert illetően. Késleltetni a nyugdíjba vonulás időpontját azzal jár, hogy számos munkakör hosszabb
ideig betöltve marad, s ezzel arányosan csökken a fiatal nemzedék esélye, hogy rövid időn belül munkába lépjen.
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Görögország az Európai Unióhoz fordul. De az 1981-ben történt csatlakozása óta az ország több mint százmilliárd euró
közösségi pénzt kapott már.[v] Kérdés: hová lett ez a pénz? Nagy része az infrastruktúra fejlesztését szolgálta. Ennek
segítségével tudta az állam nagymértékben tehermentesíteni adózó polgárait, mindenekelőtt a legtehetősebbeket. Olyan
adóterhet rótt ki rájuk, amely a kiszélesítés előtti Unióban a legalacsonyabbak közé tartozott. Az uniós pénzek egy másik
jelentős, de nehezen felmérhető része magánszámlákon landolt.

Az uniós alapoknak ez az elfecsérlése, és a magas jövedelmek, főleg a szabadfoglalkozásúak alacsony adóztatása tetten
érhető a luxus hajókban és gépkocsikban, de még inkább az Athén környéki hétvégi villákban. Itt materializálódnak azok a
pénzösszegek, amelyeknek az volt a rendeltetése, hogy a jövőt szolgáló programokat finanszírozzák (az iparban, de a
mezőgazdaságban és a turizmusban is), s előmozdítsák a tartós gazdasági fejlődést. A pénzügyi alapok eltérítése egyben a
környezetet is károsította: azok az erdőtüzek, amelyek úgyszólván évente tarolnak Attikában és a Peloponnészoszon,
tulajdonképpen a tűz segítségével végrehajtott bűnös erdőtlenítések. Céljuk a nagy értékű építési telkek felszabadítása a
vagyonos athéni polgárok számára.

A megújulási tervnek a hadikiadásokat is érintenie kellene. Ezek évek óta a GDP több mint 4%-át nyelik el. Egyfelől tehát az
Európai Bizottság azt javasolja Athénnek, mint most 2009 novemberében, hogy csökkentse fegyverkezési kiadásait. Másfelől
azonban, különösképpen Németország és Franciaország arra ösztönzi a kormányt, hogy tőlük vásároljon tankokat, harci
gépeket és hadihajókat.

 

Elfogadni a megszorításokat, különben a piacok büntetnek

Januárban az athéni kormány az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank képviselői előtt kifejtette stabilitási és
fejlesztési programjának részleteit. Az eurózóna egyes partnerei – különösen a németek – panaszkodtak a késésekre, de úgy
tűnt, készek elfogadni a tervet. Február 11-én az EU-csúcs mégis keményebb stratégiát fogadott el, és a görög programot
„nagyratörőnek” minősítette, ami a hozzáértők nyelvén „irreálist” jelent. Az üzenet világos: el kell fogadni a B tervet, vagy
különben a piacok büntetése várható. Athénnek március 15-ig be kell mutatnia az első eredményeket.

Ezek szerint a Papandreu-kormány nyíltan beismeri, hogy a görögök szuverenitásuk jelentős részét elvesztették. És ezt
megengedheti magának: az Unió egyetlen más országában sem találkozunk Európa ennél nagyobb mértékű elfogadásával.
Majd mindenki megértette, hogy az eurózóna nélkül az országnak valószínűleg csődöt kellett volna mondania.

Kivonulni az euróból, visszatérni a drahmára: sok vezető szemében abszurditás lenne. A fizetőeszköz erőteljes leértékelődése
csupán még hatalmasabbá tenné az ország adósságát, mégpedig euróban realizált kötelezvények formájában. Ez esetben le
kellene mondani Brüsszel pénzügyi hozzájárulásáról, amiből 2013-ig Görögország még 23 milliárd eurót remélhet. Athén
partnereinek is érdeke mindenképpen elkerülni az ország csődbe jutását, ami más nemzeteket is magával sodorna
(Spanyolország, Portugália…).

Nemcsak igazságtalan lenne egy kőkemény program kikényszerítése – amivel Görögország, ahogyan Athénben mondják, „a
Dél Lettországává” válna –, de a művelet teljes mértékben kontraproduktív lenne. A B terv csökkentené annak esélyét, hogy
megnöveljék az állami bevételeket, és aláásná a növekedési pályára való, mégoly csekély visszatérés 2011-es lehetőségét…
vagyis a deficitek csökkentésének minden lehetőségét.

Egyesek azt gyanítják, hogy némely európai országok az euró „ellenőrzött” leértékelésére törekednek, hogy megkönnyítsék
exportjukat. De felelőtlenség lenne úgy törekedni erre, hogy megengednék a „piacoknak”: spekuláljanak az egyik tagország
ellen. És ez nemcsak a görögök problémája.

Írta Niels Kadritzke - újságíró, Athén és Berlin

 

Fordította: Sipos János    

[i] Ta Nea ,2009. december 10. Lásd még a Gazdasági Kutató Intézet (IOBE) negyedik negyedévi jelentését, 62-68. old.:
www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek409.pdf

[ii] A szabadfoglalkozásúak csupán 7,5%-a, a vállalatvezetők és a kereskedők csak 13%-a vallott be 30 000 eurónál
magasabb jövedelmet. Ta Nea, 2009. december 30.

[iii] Kathimerini, 2009. november 8.
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[iv] Lásd „Krisenfest mit Schattenwirtschaft” („A feketegazdaság lehetővé teszi a válság feltartóztatását”), Deutsche Bank
Research, 2009. december 17.

[v] A pontos összeget lehetetlen megállapítani. De az OECD elemzései becslése szerint a Brüsszelből származó szubvenció
1981 óta felér évente, átlagban a GDP 0,7%-ával.

Cimkék: közszolgáltatások társadalmi egyenlőtlenségek állam adósság válság görögország adózás
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Ibrahim Warde

Jóllehet tegnap még az egekig magasztalták, Dubai, a spekuláció és a mértéktelenség fellegvára nem kerülhette el a sorsát:
sem a globalizáció legkellemetlenebb következményei, sem a Közel-Keleti régió feszültségei nem kímélték meg.

 

Úgy tűnt, hogy a 2007-2008-as pénzügyi válság elkerüli
Dubait. Az emirátus még teljes díszében ragyogott, mind
több hatalmas terv látott napvilágot, állami tulajdonban lévő
befektetési alapjai elkapkodták, felvásárolták a nagy
nemzetközi bankok részvényeit.[1] Sőt, a válság
csúcspontján, 2008 októberében – amikor már zajlott az
akkori nevén Burzs Dubaiként ismert projekt megvalósítása:
a világ legmagasabb tornyának építését már végezte az
Emaar társaság – Dubai egy még magasabb épület felhúzását
jelentette be. A kilométernél is magasabb Bábel tornyának –
a nagy középítkezések másik óriásvállalatának, a Nakhilnak
a tervei szerint  – egy 270 hektáros, újsütetű város kellős
közepén kellett felépülnie, szimbolizálva az „új Dubai
szívét”. Az építkezés tervezett költsége az új várossal
együtt160 milliárd, csak a tornyot tekintve45 milliárd.

Dubai akkor még nem csak egy egyszerű „succes story”,
sikertörténet volt, valóságos gazdaságfejlődési modellnek tűnt a világ szemében. Az indulásnál az emirátus kevés eszközzel
rendelkezett, kivéve kikötőit és földrajzi fekvését Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet találkozásánál. Kis méreténél fogva,
kedvezőtlen emberi és energetikai adottságaival az emirátus már egy nemzedék óta az olaj utáni időkre készült. Hong Kong
vagy Szingapur mintájára sohasem törekedett a demokrácia fejlesztésére, ehelyett a gazdasági növekedést és a szabad
vállalkozást fejlesztette.

A maga szabad kikötőivel és vámszabad területeivel az 1985-ben felavatott Dzsebel Ali hatalmas kikötőkomplexuma tette
Dubait a régió nagy raktárbázisává. Ettől kezdve az állam mindent megtett az infrastruktúra, az utak, a tengeri és légi
közlekedés fejlesztéséért,. Mindent, hogy elősegítsék a nemzetközi pénzügy, az internet, a médiák, az orvosi és a nem
kormányzati szektorokhoz tartozó vállalatok betelepülését különféle specializált komplexumok felépítésével és rendkívül
előnyös feltételek biztosításával.[i] Emellett Dubai tágra nyitotta kapuit a bevándorló munkások előtt. Ma már ők képviselik
a lakosság több mint 90%-át, és egyes szektorokban, mint például az építőiparban, foglalkoztatásuk körülményei a
jobbágyságéhoz közeliek.

A modell másik sajátossága az, hogy a hatalom egyetlen főnök kezében van. Seikh Mohammed Ben Rased Al-Maktum,
Dubai kormányzója és az Egyesült Arab Emirátusok miniszterelnöke, kiválóan gyakorolja a menedzser stílust és nyelvezetet
(nem véletlen, hiszen menedzser volt, mielőtt politikusi pályára lépett volna), ami kiválóan illik egy olyan emirátushoz,
amelyet két nagy állami vállalat ural: a Dubai World és az Investment Corporation of Dubai (ICD). A Seikh a Dubai
„márkanév” mindenütt jelenlevő kereskedelmi ügynöke, akit mindenfelé ajnároz a nemzetközi üzleti sajtó, az üzleti képzések
eset-tanulmányainak ünnepelt tárgya. „Seikh Mo” rendületlenül mesél a maga elképzeléseiről „víziójáról”[ii]: „world class”
akar lenni, vagyis, „első szerte a világban”.

Amikor januárban Michael Porter, a Harvard Business School professzora – a stratégiai kérdéseknek minden bizonnyal
leghíresebb guruja – ellátogatott az Egyesült Arab Emirátusokba, hogy előadást tartson Az Emirátusok versenyképességéről,
„Seikh Mo” ott ült az első sorban, miniszterei és háromszázötven magas rangú tisztviselőjének társaságában. „Seikh Mo”, aki
a lehető legotthonosabb az új médiumokban és társadalmi hálózatokban, nem kevesebb, mint négy „twittet” (száznegyven
jelnél kevesebb üzenetet) küldött híveinek, hogy azon nyomban, élőben megossza velük a konferencia élményét.[iii]

Kinek sikerül a leghíresebb egyetemeket és múzeumokat meghívni?

A dubai modellről sokan írtak, és számos véleményformáló rajongott érte. Thomas Friedman, a New York Times (túl) híres
vezércikkírója, fenntartás nélkül ünnepli, és az egész arab világot arra szólította fel, hogy a dubai modellt kövessék: „Dubai
lakói inkább a vajra, semmint az ágyúkra épülő jövőt építenek, inkább a magántulajdonra, mint a szeszélyre, inkább a
szolgáltatásokra, mint a kőolajra, és inkább a világméretekben versenyképes vállalatokra, semmint terrorista hálózatokra.
Dubai célja, hogy nem az öngyilkosság, hanem a siker révén őrizze meg az arab méltóságot. Következésképpen polgárai a
jövő megragadásáért küzdenek,  nem pedig annak felrobbantásáért.”[iv]
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A minta valóban követésre talált. A régió más emirátusai, Abu Dhabi, Bahrein vagy Katar szintén nekiláttak
vámszabadterületeket és napsütötte turistautakat kínálni – sok esetben olcsóbban, mint Dubai – és ráadás gyanánt kulturális
vagy oktatási lehetőségeket is kínáltak. Verseny indult, ki tudja meghívni a legjobb múzeumokat, a leghíresebb
egyetemeket.[v] Válaszul Dubai nagyobb sebességre kapcsolt. Ha egyszer a konkurens városok szintén arra törekszenek,
hogy a fogyasztás, a szórakozás és a látvány templomaivá váljanak, hogy másképp emelkedhetünk ki, ha nem gigantikus és
mértéktelen építkezésekkel? Palotákat építenek mindenfelé? Hajrá, Dubainak meglesz a maga „hét csillagos” szállodája!

Mintha csak a Guinness-rekordok élére akarnának kerülni, beharangozzák a lehető legköltségesebb és extravagánsabb
terveket. A városállam a „legek” városa lesz, „a világ legelső turisztikai célpontja”. Ott lesz a Föld legnagyobb
kereskedelmi központja, a világ legnagyobb akváriuma, egy síközpont a sivatag kellős közepén, egy hűtött strand, egy
állandóan forgó felhőkarcoló, és mint láttuk, a Föld legmagasabb toronyépülete.

További fantasztikus tervekkel igyekeznek eseményeket  generálni és elképeszteni a világot, bármekkora legyen is ezek
emberi, ökológiai vagy pénzügyi kihatása: Dubailand, Disney World-nél kétszer nagyobb szórakoztató park, amely
felelevenítené a világ hét csodáját; Palm Islands, „a világ nyolcadik csodája”, három fürdő-, lakó- és turisztikai luxus
együttessel, teljes mértékben a tengertől nyert, pálma alakú területeken; The World, háromszáz mesterséges sziget –
szállodákkal és üdülőkkel –, amely a Föld térképét reprodukálja. És majdan The Universe, egy, a Napot, a Holdat és a
naprendszer bolygóit ábrázoló szigetcsoport…

Nagyzási hóbort, előre menekülés? Világos volt, hogy egy hatalmas spekulációs léggömb kezd kikerekedni: a kormány pedig
megkísérelte késleltetni kipukkanását. Ismert személyiségeket (mint például a futballista David Beckhamot vagy Brad Pittet,
a szinészt) bátorítottak, hogy vásároljanak üdülőt a luxus együttesekben, marketing fogásként használva jelenlétüket. Nagy
kedvezményeket adtak a lakást vásárló külföldieknek. De a kétségbe esett mentési kísérlet csődöt mondott, az eltúlzott
ajánlások hatására csökkent a kereslet. A kőolaj ára, amely 2008 júliusában már elérte a hordónkénti 147 dollárt, a
világválság hatására felére zsugorodott. A multik, amelyek a boom hatására mértéktelenül felduzzasztották személyzetüket,
most kegyetlenül visszanyesték a helyi létszámokat. A külföldiek, akik korábban igencsak tülekedtek üdülőket venni, most
óvatosakká váltak. Egyszóval megkezdődött az ingatlanpiac összeomlása, és a sérülékennyé vált pénzintézetek
megszüntették a hitelezést.

Az emirátus számára a 2009-es esztendő valóságos annus horribilis lett. A kormány a pánikot elkerülendő hallgat, de a
közvéleményt nem lehet többé becsapni: a toronydaruk erdejének látványát az abbahagyott magas épületek és a félig üres
házak látványa váltotta fel. Január 14-én a Nakhil bejelentette, „késik” a gigászi torony építése. Az ilyen típusú közlések,
fűszerezve az elbocsátásokéval, mindennapossá váltak. Február 16-án a kormány diszkréten jelezte az emirátus két állami
beruházási alapjának, a Dubai International Capitalnak (a DIC-nek) és a Dubai Groupnak a fúzióját, és magas beosztású
vezetők első áthelyezéseit jelentette be. Február 22-én, Abu Dhabi dubai segítségére sietett, az emirátus által kibocsátott 20
milliárdnyi államkötvényből 10 milliárdot vásárol meg.

Milyen politikai vagy kereskedelmi ígéretet tettek Abu Dhabinak a segítség fejében?

A kormány megpróbál úgy tenni, mintha a dolgok normalizálódnának, de november 25-én újabb csapás éri a piacokat: a
Dubai World – tíz vállalat konglomerátuma, köztük a Nakhillal és DP World-del, a világ harmadik kikötői operátorával –
hathónapos haladékot kér adósságainak visszafizetésére. Hogy a piacok riadalmát csökkentsék, a bejelentést a hosszú
szabadságolásokra időzítik, az Al Adha muzulmán ünnepére és az Egyesült Államok-béli hálaadásra.

De hiába. A Nakhil által birtokolt 3,5 milliárd dollárnyi iszlám kötvények nemsokára lejárnak. A fizetésképtelenség
hipotézise a világgazdaság újabb megrendülésének rémét idézi elő. A moratórium iránti kérelmet követő napokban a
Moody’s hitelminősítő visszaminősíti az emirátushoz tartozó vállalatokat, az emirátus központi bankja pedig sorozatos
tőkeinjekcióval igyekszik „megnyugtatni” a befektetőket. A Dubai World vagy száz hitelezővel megkísérli újratárgyalni,
átalakítani adósságait, és átszervezi a csoport vállalatait.[vi] November 30-án a Nakhil a tranzakciók felfüggesztését kéri
összes jegyzett kötvényére. Ezek a sukuk azonban nem a szokásos kötvények: tulajdonjogot adnak a fedezetül szolgáló
ingatlanokra.[vii] A pénzügyi világ keselyűi megjelennek. A hedge fundsok olcsó áron felvásárolják a tartozást, arra
számítva, hogy az Abu Dhabi emirátus végül is kénytelen lesz megmenteni a Dubai World-öt, vagy hogy a dubai kormány
elleni bírósági kereset szaftos eredménnyel zárul.

Az egész ügy arra utal, hogy mennyire homályos a rendszer. Dubai World 100%-ban az emirátus tulajdona, de az emirátus
kijelenti, hogy nem garantálja az 59 milliárd dollárra becsült tartozás visszafizetését. Homály fedi továbbá a teljes
államadósság kérdését is.  Hivatalosan 80 milliárd dollárról van szó, de a nemzetközi bankok kétszeres összeget emlegetnek.
Más szóval, ugyan az emirátus sokat beszél szakszerű kormányzásról, de azt kevéssé gyakorolja.

Csupán in extremis, az utolsó pillanatban, december 14-e reggelén, amikor a Nakhil kölcsöne lejárt, jelentette be Abu Dhabi
emirátusa a Dubai World megmentését, 10 milliárd dollár értékben. De vajon ez kölcsön vagy adomány? Erről nem szólt a
közlemény. Az összeg a sukuk visszafizetését szolgálná, valamint „a kamatok és Dubai World működési kiadásainak
fedezését 2010. április 30-ig, azzal a feltétellel, hogy a csoport sikeres tárgyalásokat folytat tartozásának moratóriuma
ügyében, ahogyan erről korábban szó volt.”
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Marad még egy másik ismeretlen: milyen ellentételezést – politikait vagy kereskedelmit – kapott cserébe Abu Dhabi? Amikor
2010. január 4-én felavatták a világ legmagasabb tornyát (nyolcszázhúsz méter), az addig Burzs Dubai néven ismert épületet
Burzs Khalifának keresztelték át, Abu Dhabi kormányzója és az Egyesült Arab Emirátusok elnökének nevére utalva: Khalifa
bin Zayed Al Nahyan Seikh.

Írta Ibrahim Warde - A Fletcher School of Law and Diplomacy (Massachusetts) társprofesszora

Fordította: Sipos János
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Grégory Salle

A német büntetésvégrehajtási jog rövid története

2009 októberében – szakemberekben és az érintett dolgozókban egyaránt – óriási csalódást keltett a francia parlament által,
évtizednyi halogatás után végre elfogadott törvény a büntetés-végrehajtó intézmények reformjáról. De vajon meg lehet-e
oldani a börtönök problémáit egyetlen, akár még jó törvénnyel is? Elég a német példára gondolni, hogy lássuk: illuzórikus
lenne a kérdésről társadalmi gyökerei és politikai vonatkozásai nélkül tárgyalni.

1976. március 16-a kulcsfontosságú dátum a német jog történetében:
ekkor született először szövetségi törvény a büntetés-végrehajtási
intézményekről (Strafvollzugsgesetz) a korábbi helyi szabályozás és
tartományközi egyezmények helyett. Miután sem az 1871-es császári
büntető-törvénykönyv nem hozott megoldást, sem a Weimari
Köztársaság büntetőjogi reformtervezete, még a legkonzervatívabb
jogászok szemében is elengedhetetlenné vált egy átfogó reform,
annál is inkább, mert a 68-as mozgalmak nyomán kibontakozó
kritikus szemlélet ráirányította a figyelmet a börtönökben uralkodó
méltatlan állapotokra, amelyeket az önkényesség és az elmaradottság
jellemzett[1].

A reform, felismerve a bezártság káros hatását, hármas célt tűzött ki
maga elé. Elsőként mennyiségit, kimondva, hogy a büntetőjogban
csökkenteni kell az elzárással járó szankciók arányát, helyette
például felfüggesztett büntetés vagy pénzbírság kiszabásával.
Másodszor minőségit: a büntetés-végrehajtó intézmények funkciói
közül előtérbe kell helyezni a szocializációt, a társadalomba való
visszailleszkedés elősegítését, az elkülönítés és a megtorlás helyett.
Kicsit a „jó börtön” mítoszára emlékeztet ez az elképzelés, e szerint
az elzárás célja nemcsak a büntetés, hanem a nevelés is, és a
rehabilitációt kell szolgálnia. Végül pedig az ősi szövetségi elképzelés
szerint egy jogállamnak lehetővé kell tennie, hogy minden
állampolgár egyenlő elbánásban részesüljön, a regionális
különbségek ellenére.

A reformpárti jogászok egyöntetű elismeréssel fogadták a törvényt, mert az kimondja, hogy a börtönbüntetés elsődleges célja
a társadalomba való visszailleszkedés, és a közösség védelme alá van rendelve ennek az elvnek. Az új típusú büntetés-
végrehajtó intézmények kialakításához a törvény szerint három alapelvet kell betartani: a benti körülmények minél jobban
hasonlítsanak arra, ami kint várja majd a kiszabadulókat; a bezártság negatív hatásait maximálisan ellensúlyozni kell; végül
pedig a börtönbüntetésnek elő kell segítenie a társadalomba való visszailleszkedést.

A törvény megszövegezése az 1966-69 közötti kereszténydemokrata-szociáldemokrata (CDU – SPD) nagykoalíció érdeme.
Liberalizmusa és humanizmusa lényegesen erőteljesebb, mint a jó 30 évvel később megszavazott francia törvényé, annál is
inkább, mert hatályba lépésekor azonnal ún. nyitott, illetve félig nyitott intézményeket hoztak létre, amelyek lényegesen
rugalmasabb szabályokat alkalmaznak, mint elődjeik: rendelkeznek szociálterápiás infrastruktúrával, s az elítéltek – akiket
egyébként inkább ápoltként kezelnek –  és a speciálisan kiképzett személyzet aránya kedvezőbb.

A törvénynek persze vannak árnyoldalai is, amelyek között első helyen éppen azt kell megemlíteni, hogy a devianciát
patológiának tekintve túlhangsúlyozza az orvosi aspektust[2]. Emellett az előzetes letartóztatás és a kiskorúak kezelése
továbbra is idejét múlt és erősen vitatható szabályozás alá esik. Ugyancsak problematikus a börtönbeli munka nevetségesen
alacsony díjazása, amely ugyan kötelező, de a minimálbérnek alig 5 %-a.

Jogi szempontból viszont a Strafvollzugsgesetz vitathatatlanul a leghaladóbb törvények közé tartozik, amelyet valaha is
parlament megszavazott. A kereszténydemokraták a 80-as évek közepe óta éppen emiatt próbálják rendszeresen
megnyirbálni a vívmányait, újra és újra előtérbe állítva a biztonság kérdését.

Ugyanakkor sorsát a német börtöntörvény sem kerülhette el. Országos szinten a 2005-2009-es nagykoalíciónak sikerült egy
otromba cselfogással lerombolnia azt, amit a joggal híres első változat felépített. Ha pedig a francia példával hasonlítjuk
össze, ahol jelenleg az egységesítés a fő cél, itt éppen ellentétes fejlődést figyelhetünk meg. A szövetségi rendszer 2006-os
reformja óta az 1976-os törvényt nem szükséges irányadónak tekinteni. Ez a legutóbbi reform újra a tartományok kezébe
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adja a törvénykezés jogát, miután annak az alkalmazása amúgy is rájuk hárul.

Így aztán meglehetősen zavaros jogi helyzet alakult ki. A legtöbb helyen továbbra is érvényben van a szövetségi törvény, de
három – egyelőre csak három – tartomány már megkezdte a saját törvénykezés kidolgozását. A politikai döntés nagyobb
súllyal nyomott a latban, mint a büntetés-végrehajtásban dolgozók heves ellenállása. A szakszervezetektől kezdve a rabok
jogvédő ligájáig és a büntetőjogászokig, számtalan szakember és érintett emelt szót a szövetségi törvény védelmében, a
retrográd változtatásokkal szemben. Ellentétben a központi kormány reményeivel, mely szerint a régiók tapasztalatcseréje
egészséges versenyhelyzetet teremt, az érintettek világosan felmérték, hogy a börtönbeli állapotok óhatatlanul romlanak
ebben a helyzetben: a büntetés válik elsődleges szemponttá, a regionális különbségek felerősödnek, a társadalomba való
visszailleszkedés háttérbe kerül, és a szociális gondozás áldozatul esik a pénzügyi megszorításoknak.

A kritikák hangsúlyozzák, hogy a kialakuló helyzet – amelyben ráadásul egyre erősödik a rendőrség hatalma – alapjaiban
fenyegeti a jogállamot. Azok, akik szeretnék magánkézbe adni a börtönök fenntartását, könnyen érvelhetnek a falakon belül
kialakult siralmas helyzettel. Kereszténydemokrata politikusok szemében a konzervatív jogi szemlélet – így például a
kiskorúakkal szemben alkalmazandó szigor – jól kiegészül a neoliberális adminisztrációval. Ezt az elvet vallja például a
hajdani szupermarket-igazgató, Wolfgang Bosbach, aki jelenleg parlamenti képviselő és nemrég még a Bundestag
konzervatív frakciójának alelnöke volt, vagy Hessen tartomány hajdani igazságügy-minisztere, Christean Wagner, aki
elektronikus nyomkövető segítségével akarja jó útra téríteni mindazokat, akik tartósan nem találnak munkát...

Több tartományban, így például Bajorországban, Hessenben vagy Baden-Württembergben a kormány a börtön büntető
jellegét erősíti, amivel párhuzamosan persze háttérbe szorul a társadalmi visszailleszkedés szempontja, amit amúgy is
bizonytalannak, vagy éppen illuzórikusnak állítanak be, a börtönpopuláció jelentős megváltozása miatt. Ismét előbukkan
tehát a „javíthatatlanok” közkedvelt motívuma. A tartományi kormány vezetője, Roland Koch erőteljesen felszólította
Christean Wagnert, hogy dolgozza ki az ország legkeményebb büntetés-végrehajtási szabályzatát[3]. Az 1990-es évek
közepe óta érzékelhető retorikai infláció nem pusztán választási fogás. Párhuzamosan ugrásszerűen megnőtt az elzárások
száma és köre, mondván, hogy csak így lehet javítani a közbiztonságot, és drasztikusan csökkent a feltételes szabadlábra
helyezések száma. Megfigyelők szerint a börtönökben egyre súlyosbodnak az alapvető strukturális problémák: nem elégítik
ki az elemi szükségleteket, az elzárás és a kirekesztés funkciója túlsúlyba került, a feszültség már-már elviselhetetlen a
falakon belül stb. Az utóbbi időben tudósítások szólnak az elharapózott öngyilkosságokról és a halált okozó brutalitásról.

A német egyesítés óta egyre több kritika éri – nemcsak baloldali jogászok részéről - a börtönök állapotát. Még a mérsékelt
Zeit is rendszeresen tudósít az elviselhetetlen helyzetről, amely már-már a reform előtti állapotokhoz hasonló szintre süllyedt.
Elősegítette ezt a hanyatlást az is, hogy elmosódtak a határok az ellentétes politikai erők között a kérdés kezelésében, hiszen
mára konszenzus alakult ki a belső biztonság fontossága körül. Az újság rámutat, hogy a növekvő szigor, a bíróságok
konzervativizmusa, valamint a politikai elit demagóg érvei szigorú megtorló politikához vezetnek a deviáns magatartási
formákkal szemben, és indokolatlanul megnövelik a költséges börtönbüntetések arányát[4].

A büntetőjog irányelvei alapjaikban kérdőjeleződnek meg azzal, hogy a börtönbüntetés ismét nagyobb szerepet kap. A
Német Szövetségi Köztársaság páratlanul nagyszabású börtönépítési programba kezdett, ami több helyen paradox helyzethez
vezetett: Alsó-Szászországban például a szociáldemokraták tiltakoztak, amikor a konzervatív igazságügy-miniszter
bejelentette 10 börtön bezárását! A félreértés persze hamar tisztázódott: 2012-től egyetlen nagy börtön veszi át a kisebbek
helyét[5]. Igaz, hogy a fegyházak kevésbé zsúfoltak, mint például Franciaországban, és valamennyire sikerül korlátozni a
börtönbüntetések számát – bár az egyesítés óta nőtt az elzárások aránya –, de sajnálatos, hogy ma már senki sem teszi fel a
kérdést, hogy társadalmi szempontból hol van a még elviselhető határ. Arról nem is beszélve, hogy a büntető
igazságszolgáltatás célja és koncepciója fel sem merül.

A jogi módosítások messze nem merítik ki a börtönkérdés lényegét, különösen akkor, ha nem veszik figyelembe sem a kérdés
társadalmi vonatkozásait, sem politikai következményeit. A nyilvános vitákban alig merül fel a szegénység problémája, s
ezzel még inkább beszűkül a kérdés, amely amúgy is csak a szabályozás és a realitások közötti eltérésre összpontosít[6]. A
jogi viták értelmüket vesztik, ha szem elől tévesztjük a társadalmi rétegződést és a jogi gépezet működésének elveit[7]. A
börtönkérdés éppúgy összefügg a 2003-2005 között született Hartz-reformokkal – amelyek a munkaerőpiac rugalmasságának
jegyében megszüntették a társadalmi védőhálókat, és intézményesítették a munkás-szegénységet –, mint magának a jognak a
fejlődésével. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhetjük meg a kérdést: ki és miért kerül börtönbe? Azaz, hogyan
differenciálódnak a jogtalanság modern formái, amelyekre annak idején Foucault az elemzését építette? 2007 januárjában a
Volkswagen hajdani igazgatóját, Peter Hartzot – akinek egyébként a nevéhez fűződnek az imént említett reformok –
korrupcióért elítélték. A tényleges elzárástól azonban megmenekült.

 

Írta: Grégory Salle - A szerző A francia tudományos kutatóközpont (CNRS – Centre National de Recherche Scientifique)
tagja. Legutóbb megjelent műve. La part de l’ombre de l’Etat de droit. La question carcérale en France et en RFA depuis
1968 (Jogállamok árnyoldalai. A börtönök helyzete Franciaországban és Németországban 1968 után). EHESS kiadó.
Párizs. 2009.
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[1] Jörg Requate, Der Kampf um die Demokratisierung der Justiz. Richter, Politik und Öffentlichkeit in der
Bundesrepublik (Harc az igazságügy demokratizálásáért – Bíróság, politika és nyilvánosság a Német Szövetségi
Köztársaságban), Campus kiadó, Frankfurt am Main, 2008.

[2] Lásd Michel Foucault, Dits et Écrits (Szólások és írások), II, kötet, Gallimard kiadó, Párizs, 2001. 1513. old.

[3] Idézi Peter Scherer, „Hessen fordert Wende zu mehr Härte beim Straffvollzug”, welt.de, 2003. február 25.

[4] Többek között erről ír Martin Klingst, „Einsperren ist teuer und sinnlos” (Költséges és értelmetlen a börtönbüntetés), Die
Zeit, 2002. április 11., vagy Sabine Rückert, „Ab in den Knast”, Die Zeit, 2006. május 24.

[5] Michael Quasthoff, „Busemann schließt kleine Knäste”, taz.de, 2009. augusztus 9.

[6] Louis Chauvel, Franz Schultheis, „Le sens d’une dénégation: l’oubli des classes sociales en Allemagne et en France”
(Egy tagadás magyarázata: társadalmi osztályok figyelmen kívül hagyása Németországban és Franciaországban),
Mouvements, N°26, Párizs, 2003

[7] Loic Wacquant, „Fermons les prisons!” (Zárjuk be a börtönöket!), Le Monde diplomatique, 2004. szeptember

Cimkék: németország igazságügy társadalmi fejlődés börtön bűnözés büntetőjog
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Sabine Lambert

A „France 5” francia tévécsatornán ez év január 21-én sugárzott „Les Maternelles” (Kismamáknak) című műsorban egy nő
felindultan mesél kórházban, altatás nélkül elvégzett és végigszenvedett abortuszáról. Nem, tévedés ne essék: nem a
hatvanas években járunk, hanem a 21. század elején.

Az ifjú hölgy párizsi lakos, és még huszonöt sincs.
Könnyeivel küszködve részletesen beszámol az abortuszig
vezető útról: az időpontért folytatott szokásos küzdelemtől
kezdve egészen a műtőasztalig, ahol a kórházi személyzet
folytonos jövés-menése közepette altatás és érzéstelenítés
nélkül végezték el a küretet. „Hihetetlen!” – szörnyülködik
az interjú közben egyre a döbbent újságírónő, majd azzal a
kérdéssel fordul a stúdióban jelen lévő szakorvoshoz, vajon
hogyan fordulhat manapság még elő ilyesmi
Franciaországban. A nőgyógyász – hangjában némi
enerváltsággal – elismeri, hogy vannak még orvosok, akik
úgy gondolják, a nők megérdemlik a fájdalmat és
megaláztatást döntésükért – az abortuszért.

Természetesen az altatás és érzéstelenítés nélkül végzett
abortusz nem mindennapi jelenség – legalábbis remélhetőleg.
Bár Franciaországban látszólag már lejárt a kötőtűk és
vérmérgezések kora, mit gondoljunk azokról az orvosokról,
akik „bónuszként” ultrahangon azért még egyszer utoljára
megmutatják az elveendő „babát”, vagy azokról, akik rideg

megvetéssel, foghegyről vetik oda a költői kérdést: hogy vajh „hogy sikerült magácskának teherbe esni”? És mi a helyzet az
abortusz különféle módszereivel? A gyógyszeres megoldás például, melyet a sebészeti megoldással szemben gyakran
előrelépésként értékelnek, manapság, a kórházi férőhelyek folyamatos leépítése idején, a legjobb módszer az „ápolási napok
számának csökkentésére”. Ha ugyanis sikerül távol tartani az abortuszra készülőket a „szent szülészettől”, ha sikerül e
minden kétséget kizáróan „könnyű vérű nőket” kizárni a nőgyógyászati osztályok makulátlan szentélyéből, a „nőgyógy-
ÁSZok” nyugodtabban távolíthatnak el daganatot vagy ültethetnek be embriót terméketlen, de bátor nőknek – ami valljuk
be, mégiscsak jövedelmezőbb vállalkozás, mint egy „közönséges” terhességmegszakítás.

Az abortusz, akárcsak a fogamzásgátlás, még mindig szinte kizárólag a nők ügye. Hogy mi zajlik le a fürdőszobában, mikor
kiderül egy nő számára, hogy a terhességi tesztje pozitív, csak rá tartozik. – Ez teljesen magától értetődő, hiszen az ő
döntéséről, testéről van szó – vágják rá kórusban, akik úgy gondolják, hogy ez kizárólag csak a nők problémája. Sokat akart a
szarka, de nem bírta a farka?! Ha ennyire akarták a szabadságot, ám legyen, de akkor birkózzanak is meg vele.

Úgy tűnik, hogy csak az egzotikus, különleges és tabudöntögető szexualitás képes áttörni a „magánszféra” falait. Az senkit
nem érdekel, hogy a nők összehasonlíthatatlanul több időt töltenek vécétakarítással, gyerekneveléssel, vagy minimálbérért
gürcölve, mint trendi szex-kellékekkel való elmélyült foglalatoskodással. Úgy látszik, a nők élete csak abban az esetben
tarthat érdeklődésre számot, ha csilli-villi és izgató. Márpedig e kettő közül egyik sem igaz az abortuszra, így e téma
többnyire a terhességmegszakítás heves ellenzőinek prédája marad, akik szíves-örömest le is csapnak, hogy végre
„komolyan” tárgyaljanak erről kédésről. Igaz, Franciaországban relatíve kevesen vannak – a tradicionlisan vallásosabb
Spanyolországhoz, az Egyesült Államokhoz vagy Latin-Amerikához képest –, de épületes szónoklataikhoz itt is kedvezőek a
feltételek. A médiavisszhang nap mint nap segíti őket olyan modern eszközök kifejlesztésében, amelyek révén izolálni tudják
az abortuszra kényszerülő nőket – mit sem törődve azzal, hogy  azok közben teljesen magukra maradva lelkük legsötétebb
bugyraiba merülnek alá. A kedvező légkört kihasználva, az „életigenlők” honlapjaikon kifinomult fortéllyal felelgetnek a
„bajba jutott” nőknek, akiknek egyre nagyobb százaléka az interneten keresztül intézi a tervezett terhességmegszakítást.
Tévedés lenne azonban ezekben a fanatikus csoportokban csupán bigott maradiak gyülekezetét látni: egyre inkább mellőzik a
mellbevágó jelszavakat, a jogsértő provokációt. Honlapjaik kezdenek a megtévesztésig hasonlítani professzionális
minisztériumi mellékletekhez. Hangzatos elnevezések garmada (például Országos Meghallgatási Centrum), ingyenesen
hívható zöld-szám és felvilágosító- (és akár idegennyelvű) oktatóprogram segítségével mindinkább valódi tekintélyre tesznek
szert.

Így aztán könnyedén átevezhetnek a „pszichológiai zavarok”, nevezetesen a hírhedt „poszt-abortusz szindróma” területére,
melyet állítólag minden nő megtapasztal a terhességmegszakítást követően. Azokat, akik az abortuszt választották, ennek
következtében úgy festik le, mint mindenféle veszélynek kiszolgáltatott kész roncsokat. Szerintük a terhességmegszakítás
valószínűsíti például az alkoholizmust, az öngyilkosságot, a szegénységet, a magányt, de felelős lehet akár  a munkahely
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elvesztéséért is. Az apokaliptikus leírásokat általában az „anyaság utáni vágy”-ról szóló lírai futamokkal toldják meg, mely
szerintük egy önmagát valamire is tartó nőben természettől fogva meglévő, rejtett erő. Ezen a ponton találkozik az abortusz
ellenzőinek érvrendszere azzal az elterjedtebb, mindenütt fellelhető felfogással, mely az anyaságot nem a nő választásának,
hanem olyan elementáris erőnek tekinti, melynek a nő egyszerűen nem tud ellenállni. A „terhesség megtagadásáról”
nemrégiben lezajlott nyilvános vita tovább erősítette ezt a pszichologizáló látásmódot, mely ilyenformán ügyesen
megkérdőjelezi a nők döntőképességét afelől, mi is a jó nekik.

Ha mindehhez hozzávesszük a francia nők Európában ragyogónak számító termékenységi mutatóinak szentelt, rendszeresen
megjelenő cikkeket,  vajon csodálkozhatunk-e azon, hogy ebben a légkörben kínos az abortusz mellett dönteni? Ezek után
hogyan is lehetne másként megélni az abortuszt, mint „egyértelmű tragédiát”, a női természeten esett csúf, soha be nem
gyógyuló sebet, a nő életének kudarcát? Csodálkozhatunk-e, ha ez az esemény, mely „nem lehet más, csak fájdalmas”,
ténylegesen is az lesz? Hogy jobban szemügyre vehessük ezen önbeteljesítő jóslatok hatását, látogassunk el néhány internetes
fórumra, ahol egy kattintásra abortuszt átélt nők hosszas panaszkodását találjuk. Ennek alapján úgy tűnik, hogy akik szembe
mertek szegülni a természet és a női ösztön parancsával, tökéletesen interiorizálták büntetésüket, ami rémálmokban,
kényszerképzetekben jelentkezik (pl. egy megszületett csecsemő növekedése, születésnapja van tudatukban), továbbá súlyos
bűntudatban, szorongásban, szégyenérzetben nyilvánul meg. Azok, akik nem éreznek gyötrelmet, megbánást, nem is
nyilatkoznak, ellenkező esetben abnormális, szívtelen szörnyetegnek néznék őket.

Az abortuszhoz való jogot nem csak a várólisták, vagy a szakintézmények egyre szaporodó nagyarányú bezárása fenyegeti –
bár tagadhatatlan, hogy az abortusz tárgyi feltételeinek biztosítása továbbra is kulcskérdés. A szabad döntést számos tényező
összhatása befolyásolja; ide tartozik pl. a „magánügy” és „közügy” – szétválasztása is, mely oly hősiesen tartja magát, akár
egy rettenthetetlen gall falu. Jól tükrözi ezt példának okáért az OFPRA (Menekülteket és Hontalanokat Védelmező Francia
Hivatal) azon álláspontja is, miszerint a nők által elszenvedett bántalmazás és nemi erőszak önmagában nem szolgáltat
elégséges indokot a menekültjog kérésére – minthogy ezek elsősorban „magánéleti jellegű problémák”.[1]

Az effajta eszmefuttatások a nőket újra meg újra a természethez és a családi körhöz kötik, ebből gyökerezik az a dichotómia,
mely a férfiaknál „kevésbé társadalmi lényt” csinál a nőkből, kiemeli őket a történelemből, és kimondatlan, sajátos
törvényeknek veti őket alá. E felosztás teszi magukat a megvert asszonyokat felelőssé, emiatt lehet vállrándítással átsiklani a
háztartási munka igazságtalan megosztását kimutató statisztikák felett.

Ez utóbbi – amit leginkább azok szoktak lekicsinyelni, akiknek még alig volt seprű a kezében – egyáltalán nem
elhanyagolható. Épp ellenkezőleg, rámutat, hogy a nemek közötti kapcsolat – bár személyes szinten lehet harmonikus és
kiegyensúlyozott – mégis társadalmi kapcsolat, mely a hatalmi viszonyokat tükrözi – ha tetszik a „társadalmi atomizálódás”
lelkes híveinek, ha nem.

Ha elegendő lenne a gondolkodásmód fokozatos, kíméletes megváltoztatása, akkor, mint a francia feminista Colette
Guillaumin szellemesen írta: „a cégtulajdonosok és menedzserek átnevelésével kellene kezdeni, ha azt akarjuk, hogy részt
vegyenek a gyári vagy gépírónői munkában” és így „a gondolkodásmód fokozatos átformálásával” ránk virradjon a
„mosolygó társadalom”[2] kora.

Végül is ez a dichotómia, a társadalmi szférák e merev szétválasztása tette lehetővé a fent említett nőgyógyász számára is,
hogy kénye-kedve szerint, büntetlenül úgy dönthessen, hogy az a „nőcske” a műtőasztalon pompásan meglesz altatás és
érzéstelenítés nélkül is.

A szerző a Les Entrailles de Mademoiselle (www.entrailles.fr) / „Női bélbolyhok” c. női blog társszerzője

Fordította: Farkas Lilla     

[1] Jean-Marc Manach, Le viol des refugiées „relève de leur vie privée” , Bugbrother.net, 2009. december 11.

[2] Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, L’idée de nature,  Indigo és Côté femmes Kiadó, Párizs, 1992.

Cimkék: menekültek női jogok média-sajtó társadalom politika orvoslás egészségügy nők
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Pierre Rimbert

Addig méricskéltek mindent és mindenkit aszerint, hogy pénzügyileg mennyire eredményes – mennyit hozott ön a
részvényeseknek? –, hogy végül egy nap törvényszerűen a méricskélőnek tették föl a kérdést: mennyit hoz ön mint értékelő a
társadalomnak?

A megváltozott szemléletet tükrözi egy tavaly decemberben
a New Economic Foundation égisze alatt megjelent
vizsgálat[1]. A három brit kutató, Eilis Lawlor, Helen
Kersleu és Susan Steed az egyenlőtlenség kérdését
boncolgatja, nem minden malícia nélkül, összehasonlítva
bizonyos, a jövedelmi skála két széléről kiválasztott
szakmákat. A szerint vizsgálták őket, hogy mennyivel
járulnak hozzá a „társadalmi értékteremtéshez”. Egy
óránként 6,10 fontot (kb. 7 eurót) kereső, a
hulladékhasznosításban dolgozó munkás esetében a szerzők
úgy becsülik, hogy „minden egyes bérben kifizetett font 12
fontnyi értéket hoz létre” a közösség egésze számára. Ezzel
szemben „az 500 ezer és 10 millió font közötti jövedelmek
esetében a nagybankárok minden egyes megtermelt fontnyi
pénzügyi értékkel 7 fontnyi társadalmi értéket rombolnak
le”. Ennek alapján a legjobban fizetett tevékenységek közös
mérlege olykor negatívnak bizonyul, amit a 2008-ban
elkezdődött pénzügyi vihar is megmutatott a maga módján…

„A befektetés társadalmi megtérülésének” (Social Return on Investment) elkeresztelt módszer, melyet annak érdekében
alkalmaztak, hogy pénzegységben határozzanak meg egy-egy foglalkozás által létrehozott értéket, a gazdasági elméletet saját
kelepcéjébe csalta. A magas bérek elvileg a kompetenciát, a „humán tőkét”, a hatékonyságot tükröznék. „Az ortodox
gondolkodásmód azt sugallja, hogy hasznosságunk a pénzből vezethető le. – Hangsúlyozzák a szerzők – Minél többet
keresünk, annál hasznosabbak vagyunk. Ebből az következik, hogy a kollektív anyagi jólét maximalizálásához növelni kell
az összjövedelmet.” Az ilyen látásmód semmilyen értéket nem tulajdonít a házimunkának, ami óriási mértékben a nőkre
marad. Ezen kívül szem elől téveszti azt, hogy a gazdasági folyamat több is, más is, mint puszta pénzforgalom.

Merthogy a javak és a szolgáltatások előállítása és fogyasztása „externalitásoknak” nevezett nem szándékos hatásokat vált
ki, negatívakat és pozitívakat, azonnaliakat vagy utólagosakat: egy gépkocsi szállít, de szennyez is, egy könyv szórakoztat és
tanít is. Ezeknek a másodlagos hatásoknak az értékét meg lehet mérni a szennyezés és az oktatási nyereség költségeinek
összeszámolásával. Ugyanígy van a szakmák esetében is. Ahhoz, hogy meghatározzuk egy mesterség „társadalmi értékét” –
magyarázza Lawlor, Kerslau et Steed –, számba kell venni a gazdaságra, a környezetre, a társadalomra stb. gyakorolt hatását.

Vegyünk példának okáért egy hirdetőt! Tevékenysége arra irányul, hogy növelje a fogyasztást. Ennek egyrészről az a
következménye, hogy munkahelyek jönnek létre (a hirdetési szektorban, a gyártóknál, a kereskedelemben, a szállításban, a
médiában), másrészről viszont az, hogy nő az eladósodottság, az elhízottság, a szennyezés, a nem megújuló energia
fogyasztása. Találékony és helyenként akrobatikus ügyességgel elvégzett számítások sorozatán keresztül a három kutató
megállapítja a hirdetésnek tulajdonítható többlet fogyasztás minden nyereségét és költségét. Már csak össze kell vetni őket:
„Minden egyes fontnyi pozitív értékre 11,5 font negatív generált érték jut.” Más szóval a hirdetési szektor alkalmazottai
„minden alkalommal 11,5 fontnyi értéket rombolnak le, amikor egy fontnyi értéket megtermelnek”.

Az arány nyomban megfordul, ha egy kórházi takarító munkáját vesszük szemügyre. A fáradságos, láthatatlan, kevéssé
elismert, alulfizetett és általában alvállalkozásban végzett munka nem kevésbé járul hozzá az egészségügyi rendszer általános
működéséhez, és minimálisra csökkenti a nosocomiális fertőzés kockázatát. Egy, a British Medical Journalban megjelent
cikkre hivatkozva, amely egy segédtakarító alkalmazásából fakadó egészségügyi előnyökről szól, és a kórházakba integrált
patológiák költségével számolva Lawlor, Kersleu és Steed úgy véli, hogy „minden egyes fontra, amit bérben felszív, ez a
tevékenység több mint 10 fontnyi társadalmi értéket termel”. És – teszik hozzá – „valószínűleg alulbecsüljük az értéket”.

A módszerrel azt is megállapíthatjuk, hogy egy pénzügyi tanácsadó – akinek a művészete abból áll, hogy megfosztja a
közösséget az adóbevételtől – 47-szer több értéket pusztít el, mint amennyit megtermel, szemben egy bölcsődei
alkalmazottal, aki a gyerekek fáradságos nevelésével és a szülőknek megtakarított szabadidővel a társadalomnak 9,43-szor
nagyobb értéket állít elő, mint amekkora a fizetése. Ezek a számok nyilvánvalóan valótlanságokat is tartalmaznak. „E
számítások elvégzésével nem az volt a célunk, hogy hajszálpontos adatokhoz jussunk – írja Lawlor, Kersleu és Steed –,
bizonyos értékek meghatározásában valószínűleg tévedtünk. Arra törekedtünk, hogy felhívjuk a figyelmet a problémára.”
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Szembe kell állítani a társadalom érdekében előállított értéket a részvényesek érdekében előállított értékkel; indítványozni a
javadalmazási rendszer átalakítását, mely jelenleg túlfizetve felülértékeli a legkártékonyabb szakmákat, ezzel párhuzamosan
pedig háttérbe szorítja a legtöbb hasznos tevékenységet. Nem beszélve a pusztító hatásról, amelyet hat vizsgált szakmából
háromra gyakorolt.

A „beszűrődő hatás” (trickle-down theory) nevében – amely szerint a legtehetősebbek gazdagságából mindenki hasznot húz,
hiszen a gazdagság végeredményben szétárad a szegények felé is – a tegnap még elfogadott egyenlőtlenségek már a
liberálisokat is nyugtalanítják, oly mértékben, hogy szétoszlatják a „boldog globalizáció” legutolsó illúzióját is. Az Egyesült
Királyságban egy januárban közzétett kormányjelentés részletesen bemutatta a tartósan széttöredezett társadalom
anatómiáját, ahol a leggazdagabb 10% százszor több javat birtokol, mint a legszegényebb 10%[2]! Ebben a dokumentumban
idézik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egyik tanulmányát, mely kimutatja, hogy az 1980-as
évek közepe és a 2000-es évek közepe között a jövedelmi egyenlőtlenségek a vizsgált 24 országból 19-ben nőttek. Ennek a
szédítő egyenlőtlenségnek az egészségügyi és a szociális ára jól van dokumentálva.[3] A kérdés csak az, látva az azonos
diagnózisokat, vajon melyik kormányzat meri majd felírni a jól ismert orvosságokat: a magas jövedelmekre kivetett, az
egyenlőtlenségeket kiegyenlítő adórendszert; a szabad kereskedelem korlátozását az alacsony jövedelműekre nehezedő
nyomás enyhítése érdekében?

Fordította: Ferwagner Ákos   

[1] Eilis Lawlor – Helen Kersleu – Susan Steed: Calculating the real value to society of different professions. New
Economic Foundation, London, 2009. december. www.neweconomics.org

[2] John Hills (szerk.): An Anatomy of Economic Inequality in the UK. Report of the National Equality Panel. Government
Equality Office / London School of Economics and Political Science, London, 2010. január.

[3] Lásd Richard Wilkinson és Kate Pickett járványkutatók 23 fejlett országban végzett vizsgálatát az egyenlőtlenség
hatásairól: The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Penguin Books, London, 2009.

Cimkék: orvoslás társadalmi fejlődés bank vállalatok adózás reklám munka egyesült királyság társadalmi egyenlőtlenségek
nők
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Mira Kamdar

Korábban a Monsanto meghamisított kísérleti adatok benyújtásával kapott engedélyt arra, hogy Indiában
termeltessen. Vajon ez történt most a génmódosított padlizsán esetében is, amelyet indiai leányvállalata kísérletezett
ki? Ennek kimondása nem lehetséges. Ám Új-Delhiben a kormány felfüggesztette a világ első génmódosított
zöldségének értékesítési, kereskedelmi engedélyét.

 

Minden késznek látszott arra, hogy Indiában
világpremierként kereskedelmi forgalomba hozzanak egy
génmódosított padlizsánt. 2009. október 16-án a nagyon
hivatalos indiai Géntechnológiai Engedélyezési Bizottság
(Genetic Engineering Approval Committee, GEAC) zöld
utat adott hozzá. Jairam Ramesh környezetvédelmi miniszter
azonban 2010. februárjában minden várakozás ellenére úgy
döntött, hogy felfüggeszti a kereskedelmi engedélyt. Azt
jelentené ez, hogy India, amely a génmódosított gyapot
legnagyobb termelője a világon, hátat fordítana a
génmódosított élelmiszereknek? Távolról sem biztos, és
kevéssé valószínű.

Mindamellett a moratórium azt jelzi, hogy az indiai civil
társadalom győzelmet aratott. A GM-padlizsán elleni
kampány emlékeztetett a Mahatma Gandhi-féle népi
mozgósításra a brit birodalom ellen, a swadeshi (a nemzeti

önellátás) gondolata alapján. A génmódosított növényre úgy tekintettek, mint külföldi támadásra a genetikai örökség és az
ország élelmezési szuverenitása ellen. Tíz állam a saját területén betiltotta az efféle növénykultúrák termesztését, miközben
az indiai szövetségi állam engedélyezte azt. A népi ellenállás láttán Ramesh úr jobbnak látta lelassítani a padlizsán
kereskedelmi forgalomba hozását.

Bár nincs szó a GM-pártiak teljes kudarcáról, ez az epizód nagy vereség a Mahyco vállalatnak, amely a padlizsánt
kikísérletezte amerikai partnere, a multinacionális Monsanto, és így közvetve az Egyesült Államok számára is. Az utóbbi
hosszú ideje külgazdasági politikája középpontjába helyezte a Monsanto által árusított génmódosított élelmiszerek
elfogadtatását. Ha Washingtonra hallgatnánk – amely szorosan kötődik a biológiai és géntechnológiai vállalatokhoz – csak a
GMO-k lennének képesek ellenállni a szárazságnak, a klímaváltozás következményeként megjelenő hőmérséklet-
emelkedésnek, tehát csak ezek biztosíthatnák a világ népességének élelmezési biztonságát. Márpedig India egyike azoknak
az országoknak, amelyekben nagy a kockázat, hogy nő az alultáplált emberek száma. A 2009-es rossz monszunidőszak után
2010-ben 3 millió tonna rizst – így Kína után a világ második legnagyobb fogyasztója lett – , és 4 millió tonna hüvelyest és
más fehérjetartalmú növényt kellett importálnia.

Ugyanazon a napon, amikor Ramesh bejelentette az újonnan előállított padlizsán engedélyének felfüggesztését – eléggé
ironikus az egybeesés – a szintén a Monsanto által termelt MON 810-es kukorica kérdése újra az Európai Bizottság elé
került; tudjuk, hogy az utóbbinak az elnöke, Manuel Barroso elszántan igyekszik ennek a termelését minél gyorsabban
beerőszakolni az Unióba.

Az, hogy India lelassította a GMO-élelmiszerek árusítását, nem jelenti azt, hogy máshogyan kötelezte volna el magát:
ellenkezőleg, minden készen áll arra, hogy globális központjává váljon nem csupán a génmódosított élelmiszerek
fogyasztásának, hanem azok előállításának és kereskedelmi forgalomba hozatalának is. Az ún. „Bt” padlizsán (mivel abban a
Bacillus thuringiensis génje található) az első GM-zöldség, amelyet emberi fogyasztásra szántak, de minden bizonnyal nem az
utolsó.

A Bt gyapot sikere után, amely egy folyamatos és kitartó marketingkampány eredményeképpen elárasztotta az egész
országot, a Mahyco számos genetikailag módosított mezőgazdasági termék bevezetését készíti elő, méghozzá az amerikai
kormányzat közvetlen nyomására, az United States Agency for International Development (USAID) égisze alatt. Ez a
szervezet segíti elő a fejlődő országokban az elterjesztést, és – ugyan ki lepődne meg rajta? – az amerikai agroüzlet óriásait és
azok leányvállalatait bízza meg a GMO-növények termesztésével és értékesítésével. Ezt a mezőgazdasági biotechnológia
támogatási terve (Agricultural Biotechnology Support Project, ABSP) révén valósítja meg, amely hozzájárult a Bt padlizsán

kifejlesztéséhez1; amelyet banánok, amerikai mogyoró, papaya, paradicsom és rizs fognak követni.
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Az USAID stratégiája nem változik: az „ideális modell” szerint arról van szó, hogy összekapcsolják az egyetemeken folyó
kutatást egy gyors piacosítással – egy közösségi-privát partnerséggel. A Bt padlizsán esetében a Mahyco például Indiában a
Tamil Nadu Agricultural University-re, mint az ABSP terv közreműködő partnerére számíthatott, ahogyan az Egyesült

Államokban a Monsanto fő egyetemi partnerére, a Cornell University-re2. Az ABSP résztvevőinek listáján egyaránt találunk
amerikai és külföldi egyetemeket, géntechnológiai vállalatokat, mint a Monsanto és a Mahyco, vagy a Nunhems Seeds
(Bayer) és élelmezési tanácsadó vállalatokat, mint a Sathguru – ez utóbbi a honlapján meglepetésre „kereskedelmi
partnerként” feltünteti az amerikai mezőgazdasági minisztériumot (USDA), az USAID-ot, a Cornell University-t és az

ABSP-t3. A magánérdek és a közjó közti határvonal így nagyon nehezen állapítható meg.

Már az 1960-as években is…

Ez az elmosódottság nem véletlen. Mialatt minden figyelem a nukleáris megegyezésre irányult, amelyet Washington és
Új-Delhi 2005 óta tárgyalt, egy másik egyezményt is tető alá hoztak, melynek globális következményei potenciálisan
legalább olyan fontosak: ez az „Indiai-amerikai képzési, kutatási, szolgáltatási és mezőgazdasági kereskedelmi
kezdeményezés” (India - United-States Agricultural Knowledge Initiative – AKI). A Manmohan Singh indiai miniszterelnök
és George Bush amerikai elnök által 2005. július 18-án aláírt AKI „amerikai egyetemek aktív részvételét irányozza elő egy
mezőgazdasági képzési és kutatási rendszer alapjainak megteremtésében Indiában” és javasolja egy „új partnerség

létrehozását4”. Az adott alkalomra létrehozott adminisztratív tanácsban az amerikai felet a magántőke részéről két

mezőgazdasági óriásvállalat, a Monsanto és az Archer Daniels Midland, továbbá a nagyáruházak bajnoka, a Wal-Mart5

képviselte.

Az AKI nagyon megfelel, kielégíti Új-Delhi ambícióit, amely arról álmodik, hogy egyszerre tudja táplálni növekvő számú
lakosságát, és ugyanakkor az országot „tudástársadalommá” alakítsa át, abból a célból, hogy az indiai vállalatokat és az
indiai gazdaságot a világ vezető országai sorába emelje. A mezőgazdasági szektorban is a vállalati szolgáltatások
„delokalizációjának”, kiszervezésének modelljét alkalmazza (könyvelés, call-centerek, adásvételi szolgáltatások,
informatika), ezek az indiai gazdasági növekedés motorjai. „Változó geometriájú” diplomáciájának alapelvei szerint persze
Új-Delhi a Világkereskedelmi Szervezetben (WTO) és a dohai forduló keretében továbbra is elutasítja mezőgazdaságának
teljes liberalizációját. Ez az ellentmondás azonban csak látszólagos. A hatóságok mindkét esetben azt keresik, hogyan
védhetik meg nagytőkés csoportjaik érdekeit.

A mezőgazdaság problémája különleges helyet foglal el Indiában: a függetlenség elnyerésékor nagyon megalázott és kéregető
pozícióba került az USA-val szemben – amely bőven rendelkezett gabonával –, mivel nem volt képes elegendő élelmiszert

termelni6. Azért, hogy a frissen felszabadult államokban akadályt gördítsenek a kommunizmus terjedése elé, Hubert H.
Humphrey akkori minnesotai szenátor azt az elképzelést vetette fel, hogy az amerikai mezőgazdaságot tegyék „diplomáciai
fegyverré”, és helyettesítsék a hagyományos élelmiszertermékeket minden országban olyanokkal, amelyeket az Egyesült
Államok állít elő. Arról volt szó, ahogyan ő magyarázta, hogy a külföldi gyerekek, főleg az iskolai étkezdékben ebédelők
ízlését alakítsák át: a kis japánok alkalmazkodjanak a kenyérhez, a jugoszlávok fogyasszák szívesebben az amerikai tejport,
mint a friss helyi tejet. Indiában „egy gyerek mártsa bele az ujjait olvadt vajba, és ízlelje meg, mielőtt azt mondják neki

kedves hangon ’Amerika’7.”

Az éhség és az éhezés ellen India az USÁ-hoz fordult, és az 1960-as években a segélyek 92%-át élelmiszersegélyek tették ki.
A „zöld forradalom” akkor amerikai segítséggel, a Ford és a Rockefeller alapítványok közreműködésével indult meg.
Megvédte az országot az éhségtől, anélkül, hogy liberalizálnia kellett volna teljes mezőgazdasági piacát sem akkor, sem 1991
után, amikor megnyitotta az országát a külföldi tőke előtt, ami a Washingtonhoz való stratégiai közeledés után, az idősebb
Bush elnöksége alatt ment végbe.

Az igaz, hogy a „zöld forradalom” észrevehetően sikerrel növelte meg a gabonafélék termelését (az 1954-es hetvenmillió
tonnáról a mai kétszázkét millióra), de India súlyos árat fizetett érte: kiszáradtak a hagyományos csatornák, csökkent a
talajvíz szintje, elszikesedtek a talajok, eladósodtak a farmerek (több mint százezren lettek közülük öngyilkosok alig egy
évtized alatt), s megugrott a rákos megbetegedések száma a parasztok között. És akkor még nem beszéltünk a súlyos politikai
és társadalmi következményekről. Így sokan tekintik ezt a Pandzsábban az 1980-as években kirobbant szeparatista
felkelések fő tényezőjének – ez a mozgalom okozta Indira Gandhi miniszterelnök meggyilkolását, amelyet az őt védő szikh
gárdisták követtek el 1984-ben.

Ma újra éhség leselkedik az országra – a világ alultáplált gyermekeinek 40 %-a Indiában él. A mezőgazdasági termelést

veszélyezteti a klímaváltozásnak a monszunra gyakorolt hatása, ezen kívül az egyre súlyosbodó vízhiány8, valamint a városi
és ipari terjeszkedés, ami jelentős területű termőföldet von ki a mezőgazdaságból. Ha nem sikerül növelni nagyon
következetes módon a mezőgazdasági termelést – a növekedés csak évi 2 % körül ingadozik, miközben az ország teljes GDP
növekedése az idei globális pénzügyi válság ellenére 7 % – India nem fogja tudni táplálni a lakosságát, és nem valósíthatja
meg növekedési céljait (8, sőt 9 %).
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Az éhezés elleni harc nevében

Az AKI a hírek szerint jelentős befektetéseket, technológiai transzfert és agráripari infrastruktúrát is hoz. Az ajándékok kissé
drágák, mivel azok a know-howk, hogy kereskedelmi forgalomra alkalmas termékek jöjjenek létre, továbbra is a
multinacionális cégek tulajdonában maradnak.

Ez mutatja meg, milyen a második „zöld forradalom” Washington ajánlata szerint. „Az Egyesült Államok növelni akarja
mezőgazdasági kereskedelmét Indiával. Ebből származhatnak kölcsönös előnyök, de függ India mezőgazdasági szektorának

átalakításától9.” A változások először az indiai és az amerikai egyetemeken fognak elindulni, ahová indiai kutatókat hívnak
meg. Utána átkerülnek az egyetemről az agrárüzlet óriásvállalataihoz és fordítva, amint ez az Egyesült Államokban már
évtizedek óta folyamatosan történik: miután nagyon magas fizetéseket értek el a magánszektorban, például vezető
funkcionáriusokká válnak a mezőgazdasági minisztériumban, azzal a küldetéssel, hogy a géntechnológiai termékek útját
egyengessék, amelyeket korábbi munkáltatóik cégei termelnek nagy mennyiségben…

Michael Taylor életútja jól illusztrálja azt a jelenséget, amelyet „forgóajtó-rendszernek” (revolving door) neveznek: miután a
Monsanto kádere volt, belépett az USDA-hoz (Mezőgazdasági Minisztérium - United States Department of Agriculture),
abban az időszakban, amikor a minisztérium támogatta a multicég által előállított rekombináns marhanövekedési hormon
(recombinant Bovine Growth Hormon, rBGH) kereskedelmi forgalomba hozatalát. Ezt követően átment a George
Washington Egyetemre, ahol fiatal kádereket képezett ki, köztük indiaiakat, akik azután visszatértek hazájukba. Bár az
amerikai kormány által nemrég nyilvánosságra hozott új, népszerűsített ötlet, egy biológiai zöldségeskert kialakítása a Fehér
Ház gyepszőnyegének közepén fontos, jelképes hatású; de az USDA (Mezőgazdasági Minisztérium) és az agrobiznisz

összefonódása továbbra is szoros, és Taylor úr az új államapparátus tanácsadói között van jelenleg is10.

Az Egyesült Államok stratégiája az indiai mezőgazdasággal kapcsolatban elsősorban a közösségi és az állami szektor
visszaszorítására irányul. Az ország egyedülálló előnyöket kínál: a szegény parasztok nemigen tudnak zavaró kérdéseket
feltenni a nekik eladott vetőmagok milyenségéről; jelentős méretű a megművelhető földterület; gigantikus lehetőségeket rejt
a piac; a magas rangú funkcionáriusok lelkes hívei mindenfajta technológiai megoldásnak, s pánikba esnek, ha az éhezésre és
a külső függésre gondolnak. De nem csupán az amerikai transznacionális cégek fantáziálnak a mezőgazdaság privatizációja
által nyitott lehetőségekről. Az európaiak közül a Syngenta, a Bayer CropScience, a Carrefour és a Tesco is, amint az indiai
vállalatok közül a Tata, a Bharti, a Reliance és a Mahindra is ott szerepelnek a többiekkel együtt a sorban.

Amerikai modellt követve a Tata létrehozta a Tata Képzési és Fejlesztési Trösztöt, a Cornell University-vel mint partnerrel –
itt végezte tanulmányait Ratan Tata, a vállalatcsoport irányítója. 2008-ban 50 millió dollárt adott erre – az összeg fele a
Tata-Cornell Mezőgazdasági és Élelmezési Kezdeményezéshez kerül, amely indiai kutatásokat folytat; a másik fele arra
szolgál, hogy ösztöndíjakat adományozzanak fiatal indiai kutató-diákoknak, akik beiratkoznak a Cornellre. Ezzel egyidejűleg
a Rallis társaság, az indiai agrokémia vezető cége és a Tata csoport tagja, „elhatározta, hogy meghatározó módon belép a
gabonakereskedelem ágazatba”, például a hibridek és a genetikailag módosított gyapot kereskedelme látszik nyereséges

ágazatnak11.

India „önellátóvá válhat az élelmiszer-termelésben, ha élelmezési kultúrájában alkalmazza a biotechnológiát12, állítják az
amerikai szirénhangok. Valóban ennyire egyszerű ez? Egy jelentés szerint – címe: A tudomány és a mezőgazdasági
technológia fejlődésre gyakorolt hatásának nemzetközi értékelése (International Assessment of Agricultural Knowledge,
Science and Technology for Development, IAASTD) –, amelyet az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) adott ki 2008 áprilisában, négyszáz tudós legalábbis kételyeit hangoztatta. Az IAASTD riadót fújt az
iparosított mezőgazdasági termelés jelenlegi rendszere ellen: „Az elmúlt évek során a mezőgazdaság lényegében olyan
technológiák elterjesztése körül forgott, amelyek a termelést a föld kizsákmányolásával fokozzák; a piac és az intézményi
mechanizmusok, amelyekben az általános modell az állandó innovációs kényszer, hogy csökkentsék a termelőknek fizetett

árakat és externalizálják a költségeket13.

A látványos termelési eredmények a társadalmi egyenlőség kárára, a helyi közösségek saját tudásának és kultúrájának a
kárára és egy olyan környezetet eredményezve jöttek létre, amely már elérkezett az elviselhetőség határára. Az UNESCO
jelentése súlyos fenntartásokat fogalmaz meg a tisztán technológiai megoldásokkal szemben, és megkérdőjelezi a
GMO-termékek felhasználását, aláhúzva azok lehetséges veszélyeit. Nincs abban semmi meglepő, hogy az Egyesült Államok
különösen erősen fejezte ki egyet nem értését ezekkel a következtetésekkel.

Azt gondolhatnánk, hogy a jelenlegi világválság csökkenthetné Új-Delhi fogékonyságát az amerikai érvek iránt. Márpedig,
amint azt a 2009 novemberében tartott regionális davosi fórum tanúsította, az indiai vezetők lelkesebbek voltak a közszektor
és a magánszektor együttműködése (private-public partnership, ppp) iránt, mint valaha; arra biztatták a külföldi befektetőket,
hogy vegyenek részt ezekben, elköteleződve a gazdaság további folyamatos liberalizálása irányában.

Ugyanígy, azt gondolhatnánk, hogy a Barack Obama elnök által megígért valódi változások az Egyesült Államok
külpolitikájában módosítják a mezőgazdasági politikát is. Ezzel szemben Hillary Clinton külügyminiszter megerősítette a
folyamatosság fenntartását, és az USAID élére Rajiv Shahot nevezte ki, aki már elkötelezetten bizonyított mind az
USDA-ban, mind a Bill és Melinda Gates Alapítványban, ahol GMO pártoló politikát folytatott – így tehát az várható, hogy
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még nagyobb szerepet adnak a géntechnológiának a szegény országok „fejlődésében”.

Mindazonáltal az agrotechnikai óriásvállalatok, a Monsantóval az élen, nem látták előre a GMO-padlizsán elleni mozgósítást.
Mielőtt a moratóriumról szóló döntést meghozta, Ramesh úr számos gyűlésen vett részt. Meghallgatott minden érvet,
beleértve az egzisztenciájukban legfenyegettebb kistermelőkét is, és ezek a viták széles nyilvánosságot kaptak a médiában.
2010. február 9-i közleményében beszélt az átláthatóságról, arról, hogy még gondolkodni kell a dologról, és főleg a
választáshoz szükséges óvatosságról. „Amikor nincs világos egyetértés még magában a tudományos közösségben sem,
amikor több állam kormánya is erősen ellenzi, amikor a civil társadalom vezetői egyre több komoly kérdést tesznek fel,
amelyekre nem kapnak kielégítő választ, amikor a közvélemény a Bt-padlizsán elutasításáról szól […], és amikor nincs
semmilyen sürgetés a piaci cselekvésre, az a feladatom, hogy elfogadjam az óvatosság alapelvét, és moratóriumot

rendeljek el14.”

Mira Kamdar - A World Policy Institute (New York) kutatója, a Planet India: L’ascension turbulente d’un géant
démocratique (Egy óriási demokrácia kavargó felemelkedése) szerzője, Actes Sud, Arles, 2008.
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Pierre Daum

Fogyasztási szokásainknak megfizetjük az árát. Mibe is kerül egy kiló paradicsom a tél közepén? Spanyolországi
vendégmunkások és kelet-európai kamionsofőrök elkeserítő kizsákmányolásába, a kamionok levegőszennyezésébe, az óriás
kereskedelmi cégek profitjába… s végül elgondolkozhatunk a nemzetközi kereskedelem globalizációján is.

 

Minden évben ugyanaz a lemez. Októbertől a hazai, vagyis a
helyben termesztett paradicsom fokozatosan eltűnik a
nyugat-európai élelmiszerboltok és áruházak polcairól, hogy
egy másik terméknek, a spanyol paradicsomnak[1] adja át a
helyét, mely kemény, ropogós, tele van keményítővel és
nincs valódi íze. Ahelyett, hogy a vevő gyümölcsöskosarában
beérne, sápadt marad és hamar megromlik. „A franciák
egész évben szeretnének paradicsomot enni, még télen is –
mondja Robert[2], az egyik dél-franciaországi Carrefour
hipermarket zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője. –
Ezért mi ellátjuk őket.”

Csakhogy – akárcsak a németek, a britek, a hollandok, a
lengyelek stb. – a franciák nem hajlandók két eurónál többet
fizetni a paradicsom kilójáért, még rosszabb évszakokban

sem. Az egyszerre mezőgazdasági és gazdasági ellentmondásra (télen megtermelni a paradicsomot, ráadásul kilóját kevesebb
mint 50 centért, hogy mire az áruházak polcaira kerül, az ára ne legyen magasabb két eurónál) a megoldást Andalúzia egy
kicsiny régiójában, Almeríában megtalálták. A terület a tengerparttól 15 kilométerre, a Földközi-tenger és az impozáns Sierra
de Gádor között hét kilométer hosszan húzódik. Olyan térségről van szó, ahol a napsütéses órák száma Európában a
legmagasabb – és itt található a legolcsóbb munkaerő is…

Az egykor sivatagos tájon járva – amely a leghíresebb westernfilmek[3] természetes díszletéül szolgált – a látogató
megdöbben a több ezer fóliasátort látva. Némelyik úgy néz ki, mint egy erőd, mások viszont félig tönkrementek,
szétszaggatta őket a szél. Vajon mennyi lehet összesen? A 30–40 ezer hektárnyi területen körülbelül harmincezer, szorosan
egymás mellett álló sátor áll. Több tízezer bevándorló dolgozik itt – jelentős részük semmilyen papírral sem rendelkezik –,
azért, hogy az európai fogyasztókat zöldséggel lássák el az év minden szakában[4].

Juan Carlos Checa, az almeríai egyetem kulturális antropológiai intézetének kutatója szerint „a fóliákban dolgozó
mezőgazdasági munkások számát 110 ezerre becsülhetjük, közülük 80–90 ezer külföldi. Ebből a tömegből 20–40 ezer fő
illegális bevándorló”: marokkóiak (50%), szubszaharaiak, latin-amerikaiak és románok.

Franciaországban egy nyolcórás állásra bejelentett mezőgazdasági munkás napi nettó 55,40 eurót keres. A munkaadójának a
járulékokkal együtt összesen 104 eurójába kerül. Almeríában a napszámosok csak 32–37 eurót kapnak, holott a hivatalosan
megszabott minimálbér nettó 44,40 euró[5]. S mivel csak ritkán jelentik be őket, egy centtel sem kerülnek többe a
főnöküknek.

E bevándorlók közül a legszerencsésebbek olcsó, bérelt lakásokban élnek, tizenötösével összezsúfolva. A kevésbé
szerencsések cortijókba, szűk kunyhókba kerülnek, ahová nincs bevezetve sem az áram, sem a víz, s amelyet a
földbirtokosok általában arra használnak, hogy ott tárolják a vegyszereiket. A legszerencsétlenebbek megpróbálják
chabolákban kihúzni Ezek a nyomornegyedek deszkából és műanyag eszközökből eszkábált viskóihoz hasonlítanak,
melyeket a legelérhetetlenebb – és legrejtettebb – helyekre, a fóliák közé építenek. „Nekem szerencsém volt – meséli tört
spanyolsággal a 23 éves El-Mehdi, aki a marokkói Tetuánból érkezett –, a főnök rendes, nem kérdezte, vannak-e papírjaim.”
Az ablaktalan helyiség komor hangulatú, nincs benne sem ivóvíz, sem áram, sem fűtés. A szomszéd szobában rézgálicos
bödönöket halmoztak fel. „Én permetezek maszkban.” El-Mehdinek csak egy főnöke van, a két szomszédos sátor
tulajdonosa. 33 eurót keres naponta, 8–10 órai munkával, „de csak azokon a napokon, amikor van meló”. Elégedett, „hiszen
nyáron, amikor két hónapig egyáltalán nincs munka, a főnök megengedi nekem, hogy továbbra is itt lakjak”.

Ezekről a sin papelékről (papír nélküliekről) Európa akkor hallott először, amikor 2000 februárjának első napjaiban egy
mentálisan zavart marokkói meggyilkolt egy fiatal spanyol nőt, s ez El Ejidóban háromnapos rasszista zavargáshoz vezetett.
Több ezer spanyol üldözte vasdorongokkal a morókat (mórokat, azaz marokkóiakat) az utcákon, a bárokban és az
üzletekben. Az erőszaknak ötvenöt sebesült áldozata lett, közülük húsz spanyol rendőr, a többi bevándorló.

http://magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkuj...

24 / 47 2010.09.06. 16:52



S azóta? „A helyzet nem változott, sőt inkább romlott” – állítja Spitou Mendy, a Mezőgazdasági Munkások
Szakszervezetének (SOC) Almería régióbeli vezetője. Minden esztendőben találnak meggyilkolt bevándorlókat az utak
szélén, a fóliasátrak között. A rendőrség lagymatag nyomozást folytat, a bűnösöket sosem találják meg.

 

„Az igazi veszély a héj alatt lapul”

Almería legnagyobb agrárszövetkezetének, a Casurnak a szakmérnöke, Isidoro Martinez büszkén vezet körbe bennünket az
üzemében. Vevői között van a francia Carrefour, a német Edeka és a Lidl, a nagy-britanniai Asda és a hollandiai
Magnifruits. Érkezésük után a paradicsomok azonnal egy automata mosóvályúba kerülnek, amelybe vizet és detergenseket
(szintetikus tisztítószereket) permeteznek. Forgó kefék súrolják tisztára őket, majd ventillátorok szárítják meg a szemeket
annak érdekében – magyarázza a vezetőnk –, hogy „eltávolítsuk róluk a rézgálic vagy más permet művi nyomait, mert az
elriaszthatná a vásárlókat”. Majd mosolyogva hozzáteszi: „Az igazi veszély azonban a héj alatt lapul láthatatlanul.”

A minőség és méret szerinti osztályozást követően a raklapokra helyezett paradicsom egy vagy két napot egy hideg
helyiségben tölt, amíg a hőmérséklete 10 fokra nem csökken. Utána hűtőkamionokba rakják, s máris készen áll arra, hogy
elszállítsák egész Európába. A decembertől februárig tartó szezon közepén a régiót elhagyó kamionok száma elérheti a napi
ötszázat is! Almeríát 1900 kilométer választja el Párizstól (két és fél napos utazás, beleszámolva a kötelező pihenőket), 2300
kilométer Londontól (három és fél nap), 2700 kilométer Berlintől (négy és fél nap), 3300 kilométer Varsótól (öt nap).
„Figyelembe véve, hogy a szedés és az áruházba való megérkezés között öt-nyolc nap telik el, még zölden küldjük el a
paradicsomot” – folytatja Martinez úr. Egy színskálát mutat, amelyen a színek a legzöldebbtől a legpirosabbig 1-től 10-ig
vannak sorszámozva. „Ha a londoni vevő 8-ast szeretne, 4-est küldök neki.” Csupán egyszerű színváltozásról van szó:
ellentétben a banánnal, az avokádóval vagy a kivivel, a leszedett paradicsom már nem érik tovább.

Másnap este szemtanúi vagyunk az egyik kamion elindulásának. Huszonhat raklap, összesen tizenöt tonna paradicsom a
rakománya. A célállomás a béziers-i Carrefour logisztikai központja, egy azok közül a gigantikus hangárok közül, melyek
általában rejtve maradnak a kíváncsi tekintetek elől. Itt pakolják ki a szállítmányt, mielőtt pár órával később újra
berakodnák, hogy a környékbeli szuper- és hipermarketekbe eljuttassák. A sofőrt Antonio Pacheco Sáncheznek hívják. 47
éves, ebből 34-et úton töltött. „13 évesen kezdtem, apám mellett ültem. Én követtem a térképet. 16 évesen egy éjszakára
átvettem tőle a volánt, mert már rosszul látott.” Mintha a kamion – egy szuper Volvo – most jött volna le a futószalagról.
„Egy ilyen járgányért, mint ez, 150 ezer eurót is le kell perkálni” – magyarázza Sánchez büszkén.

Indulás előtt az egyik főnöke, Almería elsőszámú szállítója, Andrés Valverde, a négyszáz kamionból álló flottával rendelkező
Carrion kereskedelmi igazgatója elmondja, hogy az út során a száz kilométerre számolt 45 liter gázolaj (két motort kell
működtetni: a kamionét és a hűtőszerkezetét) „körülbelül a transzport teljes költségének egyharmadát teszi ki”.  A párizsi
régióba való szállítás esetén például kilónként 5 centet abból a 15 centből, amit a fuvarozó cég felszámol. „Csakhogy a
nagykereskedő elviselhetetlen nyomást gyakorol ránk. Állandóan alacsonyabb árakat akar. Almeríában már több
szállítmányozási vállalat beadta a kulcsot. Fogalmam sincs arról, hova fog ez vezetni.”

Talán oda, hogy a közúti szállítást a tengeri fuvarozás fogja felváltani. Most adták át a marokkói Tanger új kikötőjét, ami
veszélybe sodorhatja az andalúziai mezőgazdaságot. Ezért találták ki a jelenleg még csak elméletben létező Almería-
Dunkerque kereskedelmi útvonalat. „A tengeri szállítás erőteljesen fejlődik – jegyzi meg Jean-Claude Montigaud, a
montpellier-i Agrárkutatások Nemzeti Intézetének (INRA) volt kutatója, a zöldség- és gyümölcsszállítási logisztika
szakértője. – A következő években tanúi leszünk annak, hogy a mediterrán medence térképe teljesen átalakul. Azok a
térségek, amelyekről ma azt hisszük, hogy jó helyen találhatók, fokozatosan kitörlődnek a térképről.”

Meglehet. Egyelőre azonban kamionok dübörögnek az autópályákon. Az ügyfelek által nyomás alatt tartott szállítmányozási
cégek találtak megoldást: hasznot húzva abból, hogy a közúti szállítás nemzeti szabályozását európai – azaz nemzetek fölötti
– szinten nem egységesítették, kelet-európai, közösségen kívüli sofőröket alkalmaznak, akiknek a fizetése kétszer-háromszor
alacsonyabb. Egy spanyol gépkocsivezető havi bére 2500 és 3000 euró között mozog. Egy ukrán sofőré 1200 euró is lehet…

2002-ben a luxemburgi–osztrák vállalat, a Kralowetz GmbH[6] csődje fényt derített ezekre a praktikákra. A trükk abban állt,
hogy Szófiában vagy Kijevben létrehoztak egy-egy irodát, s rajtuk keresztül „helyi” szerződéssel rendelkező sofőröket vettek
fel. Persze de facto ezek az emberek a nyugat-európai autóutakon dolgoztak. Az Osztrák Szállítmányozási Szakszervezet
szóvivője, Franz Fischill akkor ki is jelentette, hogy „az osztrák fuvarozási vállalkozások által alkalmazott gépkocsivezetők
80%-a illegális munkás”[7].

S hol tartunk ma? „Az utakon egyre több a bolgár és az ukrán sofőr” – árulja el Sánchez egy „kajaszünet” során hajnali 3
órakor egy országúti pihenőben, valahol Valencia és Castello között. Asztalunknál ott ül egy régi haverja, a szintén sofőr
Francisco Paco. Ő bővebb magyarázattal is szolgál: „Egy csomó vállalat elküldi a régi sofőrjeit és ukránokat vesz fel
helyettük. Ismerek közülük párat, ők mesélték… Ki kell keveredniük nehéz helyzetükből, ezért üzletelnek. Példának okáért
eladják vadonatúj gumijaikat és a régieket teszik föl, azokat aztán a szövetig koptatják. Szélsőséges esetben pedig amíg alszol
a nagy út menti parkolókban, leszívják a benzintankodat vagy megfújják az egyik kerekedet.” Azok, akiket a megtett
kilométer után fizetnek, a maximumot teljesítik, s nem tartják meg a kötelezően előírt pihenőket. Agyonkoptatott gumik,
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fáradt sofőrök… Az utakon leselkedő veszély máris megtízszereződik.

A francia határ előtt nem sokkal elköszönünk Sáncheztől. Elkísérhetnénk-e Béziers-ig, hogy tanúi lehessünk a kirakodásnak?
„Ez teljességgel kizárt! – szólt jó előre Thierry Galzin, a Carrefour logisztikai központjának vezetője. – Még azt is
megtiltották nekünk, hogy a sajtónak nyilatkozzunk. Az utasítások nagyon egyértelműek. Értsék meg, csak egy egyszerű
alkalmazott vagyok…” Amikor felvettük vele a kapcsolatot, a Carrefour France kommunikációs szolgálata a következő
választ adta: „Sajnos nem tehetünk eleget a kérésüknek.” És arról lehetne-e szó, hogy megismerjük a csoport logisztikai
központjainak számát Franciaország-szerte? „Nem, ez bizalmas információ.”

 

Három napig a polcokon kell tartanunk az árut

A spanyol paradicsom sikere erősen függ a keménységétől, ez pedig a szállítási időnek és sokféle manipulációnak a
függvénye. „Ha egy raklapon akár csak egészen kicsit is puha paradicsomokat találnak, azt azonnal visszaküldik” – mondja
Thierry B., egy Carrefour-központ volt frissáru-felelőse[8].  Mindezt Robert C., a cég zöldség- és gyümölcsrészlegének egyik
vezetője így magyarázza (azt kérte, neve és pontos munkahelye maradjon titokban): „A paradicsomnak nagyon kemény
állapotban kell megérkeznie. A vásárlók sokat fogdossák, nekünk pedig két-három napig a polcokon kell tartanunk az árut.”

A long-life, azaz az időnek és az ütődésnek a lehető leghosszabb ideig ellenálló paradicsomnak az első változatát 1989-ben
izraeli kutatók kísérletezték ki (Daniela paradicsom). Azóta rengeteg kutatást végeztek, elsősorban azért, hogy
organoleptikus (érzékszervekkel érzékelhető) tulajdonságait (szín, illat, felépítés, lédússág, puhaság) javítsák.
Franciaországban a különböző laboratóriumok, mint például az Agrárkutatások Nemzeti Intézete (INRA), régóta részt
vesznek az új paradicsomváltozatok kutatási programjaiban, valamint a zöldség- és gyümölcsszállítás, illetve -logisztika
optimalizációs programjaiban is[9]. A közpénzekből finanszírozott kutatások nagymértékben hasznosak a nagykereskedelem
számára.

Franciaországban a nagyáruházi értékesítés az élelmiszer-kereskedelem piacának 67%-át teszi ki[10], s ez alatta marad
Németország vagy az Egyesült Királyság hasonló adatának, hiszen ezekben az országokban még kevésbé fordulnak elő
kiskereskedelmi üzletek. A franciaországi tortán hat szereplő osztozik: a Carrefour (23,9%-os piaci részesedés), a Leclerc
(16,9%), az Intermarché (13,5%), az Auchan (11,1%), a Casino/Monoprix (10,3%) és a Système U (9%). Összesített üzleti
forgalmuk 2009-ben elérte a 245 milliárd eurót, ebből 86 milliárdot egyedül a Carrefour forgalmazott[11]!

Az a vásárló, aki azt hiszi, hogy ha a primőr árut a környék kiskereskedőjénél veszi meg, azzal elkerülheti az almeríai
paradicsomot, illúziókban ringatja magát. Kilóját 3 vagy 4 euróért veszi meg a szupermarketek 1,90-es áraihoz képest,
ráadásul a paradicsom ugyanazokból a fóliasátrakból származik, ugyanazt a kezelést kapja és ugyanazok a kamionok
szállítják. Sőt a helyzet még rosszabb: „Amikor egy logisztikai elosztóban egy raklapot visszaküldenek a kamion gyomrába,
gyakran megtörténik, hogy felhívnak és felajánlják nekem az árut – árulja el Joël, a Robert Hortal, a montpellier-i nagybani
piac egyik legjelentősebb kereskedelmi vállalatának alkalmazottja. – Általában átveszem, ami lehetővé teszi számomra, hogy
kedvező áron kínáljam a vásárlóimnak.” A vásárlóinak? Igen: a város összes kiskereskedésének, a legolcsóbbaktól a
legelőkelőbbekig.

Az áruházláncok számtalan kritérium alapján utasíthatják el az árut: elégtelen keménység, nem megfelelő méret, szín,
kirakodási hőmérséklet… Ezért jelentős mennyiségű az eredetileg a nagy élelmiszer-áruházakba szánt, de aztán mégis a
külvárosi vagy éppen belvárosi kisfűszereshez került paradicsom. A nagykereskedelmi piacok a Nemzeti Érdeket Szolgáló
Piacok (MIN) utolsó túlélői a nagykereskedelmi elosztó rendszerek megszűnése óta. 18 van belőlük Franciaországban,
közéjük tartozik a Rungis – a párizsi nagybani piac. „Még a Rungis is jelentősen átalakult – magyarázza Montigaud úr. – Ma
már minden megtalálható ott: logisztikai központok a nagyáruházak számára, a nagyon különleges áruk importőrjei és néhány
még megmaradt nagykereskedő.”

Milyen lehetőségek maradnak a fogyasztó számára? Talán a marokkói paradicsom? Azt pontosan ugyanolyan módon,
fóliában termesztik az óriási iparrá vált kultúra által kimerített földeken[12]. Akkor csak olyan paradicsomot vegyen,
amelyet a saját hazájában termesztettek? Igen. De vajon tudja-e, hogy ma már elvétve akad olyan paradicsom, amelyet
szabad ég alatt termesztenek, gyökere a földben van, héját pedig a napsugarak simogatják? Franciaországban az évente
előállított (körülbelül) 600 ezer tonna paradicsom 95%-a fóliasátor alatt nevelkedik. Ennek egyharmada Bretagne-ban,
végletekig tökéletesített létesítményekben: télen-nyáron gázzal fűtött üvegházak, a talaj fölött 50 centiméterrel elhelyezett
növények, hosszú csövekben megnyújtott, számítógép vezérelte csöpögtető rendszeren keresztül vízzel és vegyi
tápanyagokkal táplált gyökerek.

Hollandiában és Belgiumban nem is létezik más, csak ez az úgynevezett „föld feletti”, fóliasátras művelés. Az egyetlen
megoldás talán az egyik legnagyobb francia egyéniség, Jacques Pourcel, a montpellier-i (a Michelin útikönyvben
kétcsillagos) Jardin des Sens tulajdonosa példájának követése lehet: „Én igazából csak nyáron eszem paradicsomot, amikor a
földben, a szabad ég alatt növekszik, amikor a nap érleli, nem kap túl sok vizet s legfeljebb minimális vegyszert. Így zamatos
lesz, nem túl lédús, enyhén savanyú ízzel fűszerezve.”
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A szerző újságíró

Fordította:  Ferwagner Ákos

[1] Más országgal is behelyettesíthető az importőr szerint: Franciaországban marokkói, Németországban és az Egyesült
Királyságban hollandiai stb.

[2] Az illető azt kérte, sem a neve, sem a pontos munkahelye ne szerepeljen a cikkben.

[3] Egy maréknyi dollárért (1964.), Pár dollárral többért (1965.), A Jó, a Rossz és a Csúf (1966.), mindegyiket az olasz
Sergio Leone rendezte.

[4] A 40 ezer hektárnyi almeríai fóliasátrakból 9 000 hektár a paradicsomtermesztésnek van fenntartva, amihez még a kissé
északabbra fekvő Murcia 3 000 hektárja hozzáadódik. Origine Espagne, jusqu’ou? Végétable, Morières-les-Avignons, 262.
sz. 2009. december. Almeríában ezen kívül főleg uborkát, paprikát és görögdinnyét termesztenek.

[5] Így határozták meg, ld. Convenio colectivo de manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería. Boletín
Oficial de Almería, 233. sz. 2008. december 3.

[6] Alapítóját, Karl Kralowetzet hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a luxembourgi büntetőbíróság, mert feketén
alkalmazott sofőröket, akik havonta akár 30 ezer kilométert is levezettek!

[7] Des routiers roulés d’est en ouest. Libération, 2002. január 29.

[8] Thierry B. most a montpellier-i nagybani piacon dolgozik. A Carrefourról nyilatkozva ő is anonimitást kért.

[9] Claire Doré – Fabrice Varoquaux: Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées. Cemagref, INRA, Paris,
2006. 695. skk.

[10] Insee, Comptes du commerce 2008. www.insee.fr, a Thèmes/Commerce/Commerce de détail/Part de marché selon la
forme de vente au détail link.

[11] Linéaires, Distribook 2010. Cesson-Sévigné, 2010. február

[12] Az első időkben kizárólag Agadir környékén Soussban termelték, de mára rohamosan növekszik a marokkói paradicsom
termelés Dakhlában, Nyugat Szahara egyik óceánparti kisvárosában is – lásd Végétable, no. 262. már idézett száma.

 

Ugyanúgy, mint a 18. században?

 

Az andalúziai paradicsomkereskedelem adatai döbbenetesek. 1995 óta Spanyolország évente kb. 900 ezer tonna friss
paradicsomot értékesít külföldön, ezáltal ő vált Európa első számú exportőrévé (a világon pedig Mexikó és Szíria után a
harmadik). Őt követi Hollandia (834 ezer tonna 2007-ben), Törökország (372 ezer tonna), Marokkó (297 ezer tonna),
Belgium (203 ezer tonna), Franciaország (167 ezer tonna) és Olaszország (110 ezer tonna)[1]. A teljes egészében „föld
feletti” és fóliás hollandiai paradicsomtermesztés jelentősége három tényezőnek köszönhető: magas szintű szakmai
hozzáértés, a hazai vizekből nyert gázzal való fűtés, éhbérért foglalkoztatott diákmunkaerő.

2008-ban Németország 201 ezer, az Egyesült Királyság 174 ezer, Franciaország 152 ezer, Hollandia 145 ezer,
Lengyelország 57 ezer, Olaszország 33 ezer, a Cseh Köztársaság pedig 28 ezer tonna spanyol paradicsomot importált[2].
A zöldségek közül a burgonya után az európaiak a paradicsomot fogyasztják a legnagyobb mennyiségben. 2007-ben a
görögök fejenként 61, a dánok 32, az olaszok 31, a spanyolok 17, a franciák 14, a britek 8,1, a belgák és a németek pedig
8 kilogrammot ettek meg[3]. „Vajon hányan vannak tudatában annak, hogy ez a mennyiség az almeríai bevándorlók
kizsákmányolásának köszönhető? – teszi fel a kérdést Spitou Mendy szakszervezeti vezető, majd így felel: – A 18.
században Montesquieu A törvények szellemében a Francia Antillákon termesztett cukornád kapcsán már megadta a
választ: »A cukor túlságosan drága lenne, ha az ültetvényeket nem rabszolgákkal műveltetnék meg.« Ma pontosan
ugyanez a helyzet az almeríai paradicsommal kapcsolatban.”

http://magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkuj...

27 / 47 2010.09.06. 16:52



P. D.

 

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT), 2007-es adatok, www.faostat.fao.org,
Commerce/Exports /Région par produits/Tomate link

[2] Eurostat (Európai Bizottság), a spanyol paradicsomexport tizenhét uniós országba irányuló összesítő táblázata
(2004–2008.).

[3] Eurostat (Európai Bizottság), az uniós zöldség- és gyümölcsfogyasztás összesítő táblázata kg/főben kifejezve
(2000–2008.).

 

 

Cimkék: bulgária spanyolország fogyasztóvédelem óriásvállalatok mezőgazdaság élelmiszer szállítás munka környezet kelet-
európa franciaország ukrajna
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Joost R. Hiltermann

Az iraki arabok és kurdok közötti konfliktus nem újkeletű: a meghasonlás azon – később sajnálatosan elárult – autonómia-
ígéretek következménye, melyeket az I. világháború vége és az Oszmán Birodalom összeomlása után fogalmaztak meg. A
2003-as amerikai invázió óta a kurdok ismét minden erejüket latba vetve adnak nyomatékot követeléseiknek, vezetőik
igyekeznek kihasználni Bagdad gyengeségét.

Ám fordulhat még a kocka. A központi hatalom ugyanis
lassan újjáépül, a hatalmas kőolajexport körvonalazódó
perspektívájára, illetve a külföldi társaságokkal az utóbbi
időben aláírt új szerződésekre alapozva. Közeleg a döntő
pillanat, amikor a kurd vezetőknek és a föderáció vezetőinek
el kell határozniuk, hogy megállapodást kötnek-e, vagy pedig
− ennek kudarca esetén −  a hosszú és véres polgárháborút
választják.

Sok iraki szerint a „siíta−szunnita konfliktus” -ra való
hivatkozás nem felel meg a valóságnak, hanem inkább a
vezetés azon szándékából fakad, hogy politikai célkitűzései
érdekében a „vallási emeltyűket” hozza mozgásba;
egyébként ugyanez áll az „arab–kurd konfliktus” jelölésre is.
Való igaz, akik ezt gondolják nem tévednek nagyot. Bagdad
lakónegyedeiben keverednek az arab és a kurd családok,
illetve közösségek, arabok és kurdok egymás közt
házasodnak és iraki mivoltukat közös nevezőnek tekintik.

Ez a jelenség azonban a városokra korlátozódik. Az északi
dimbes-dombos vidékekhez, az iráni és török
határvidékekhez, Kurdisztán tömbhegységeihez közeledve
ugyanis az iraki identitás háttérbe szorul, és átadja helyét az

erős kurd nacionalizmus és az iraki egység leple alá bújtatott arab nacionalizmus szembenállásának. A kurd követelés az
Oszmán Birodalom bukása utáni rend legitimitását kérdőjelezi meg − melyet egyébként a kurdok sohasem fogadtak el −, és a
„nemzetállam” elavult fogalmát eleveníti fel, melyben az állam etnikai identitással jár együtt.

Pillanatnyilag azon folyik a harc, hogy hogyan húzzák meg a határt a „kurd Irak” és az ország többi, arab többségű része
között. Ha csak a kurdokon múlna, a demarkációs vonal a Hamrin-hegység (a Bagdad és az északkeleti országrész között
elterülő, a Tigris völgyén túl elterülő első hegyvonulat) vonalát követné, melyről az utazó azt hihetné, hogy csupán egy
jelentéktelen dombság a nagy síkságon, mely a Zagrosz-hegység lábáig húzódik. Ellenben, ha csak az arabokon múlna, a
határvonal ott húzódna, ahol a korábbi bagdadi vezetők kijelölték: annak a közigazgatási határnak a mentén, mely az ország
többi részétől elválasztja Dohuk, Erbil és Suleimaniya kurd tartományait.

Ez a vonal egy korábbi kurd kísérlet eredménye: az 1960-as évek végén a kurdok megpróbálták kihasználni a
szövetségeseket kereső központi hatalom és a Baasz Párt meggyengülését; ennek jegyében 1970-ben a központi kormány és
a kurd nacionalista vezető, Musztafa Barzani paktumot kötött, mely a kurd többségű területeknek bizonyos fokú autonómiát
ígért. Annak ellenére, hogy Barzani elvetette, hogy Bagdad léptessen életbe egy a kurd autonómiáról szóló törvényt, az
autonóm kurd terület határvonala, valamint autonómia iránti joga ekkor bizonyos legitimitást nyert.[1]

1991-ben Szaddám Huszein rendszerét kiűzték az előző évben elfoglalt Kuwaitból. Tavasszal felkelés tört ki a kurd
területeken, ami az iraki hadsereg fegyveres beavatkozását idézte elő. Az Egyesült Államok és szövetségesei nyomására a
hadsereg kénytelen volt egy védelmi vonal – az ún. „zöld vonal” (Green Line) – mögé visszavonulni, mely több ponton
követte az 1970-es egyezmények által meghatározott autonóm terület határait. A „zöld vonal” a 90-es években végig
fennmaradt, és a kurd akciók ellenére 2003 után is legitim határként működött a 2004-es átmeneti alkotmány (Transitional
Administrative Law), valamint a 2005-ös állandó alkotmány meghatározásai szerint. Ez utóbbi azonban előírta, hogy az e
vonalon túl elhelyezkedő, ún. vitatott területek státuszát 2007 végéig népszavazásnak kell rögzítenie.

Mivel a népszavazásra soha nem került sor, a kurd vezetők újfent megkérdőjelezték a „zöld vonal” legitim voltát. Állításuk
szerint, nem lehet tudni ennek pontos nyomvonalát, annak ellenére, hogy a 90-es évekből kiváló térképek álltak
rendelkezésre, melyeket korábban ők is használtak. Sőt, sikerült elhitetniük a helyi adottságokat és történelmi tényeket
kevéssé ismerő amerikai csapatokkal, hogy a híres „zöld vonal” máshol van. Az új határvonal, az ún. Trigger Line, lett az új
demarkációs vonal az iraki csapatok és a korábban „pesmergának” nevezett kurd harcosok között. Ez a zöld vonaltól délre
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húzódó határ a vitatott területek jelentős részét a kurd területekhez csatolja, többek között a rendkívül vitatott Kirkuk-i
tartomány egy részét is.[2]

Ezek a területek jelentős gáz- és kőolajtartalékokkal rendelkeznek, melyeket maguknak szeretnének tudni a saját államiságra
törekvő kurdok is, és amelyekről a központi kormány sem fog önszántából soha lemondani, így eleve elutasítva egy erős –
akár autonóm, akár független – Kurdisztán kialakulását. A kurd vezetők ahogy politikai retorikájukban megváltoztatták a
„zöld vonal” nyomvonalát, úgy most Kirkuk kőolajtartalékait is beleszámítják területeik kőolajkincsének nyilvánosságra
hozott becsléseibe: ezzel egy tollvonással megsokszorozva a kurdok rendelkezésére álló természeti kincseket.

A különböző nacionalizmusok nehezen egyeztethetők össze; bár a kölcsönös gyűlölködést, panaszokat, határincidenseket és
szórványos konfliktusokat leszámítva, a történelem tárháza mégis gazdag az effajta tartós kompromisszumokban. Így például
a Perzsia és az arab világ közti határ, mely az 1980-as években (az iraki-iráni háború idején) véres csaták tárgyát alkotta,
évszázadokon keresztül viszonylag stabil volt, annak ellenére, hogy nem létezett semmilyen, határt rögzítő egyezmény Csak
beszélgetni kell a kirkuki kurdokkal, arabokkal és türkménekkel ahhoz, hogy megértsük, hogy több ponton is egyetértenek,
hogy képesek ügyeiket közösen igazgatni és osztozni a hatalmon. A külső szereplők viszont sajnos képesek aláásni − és meg
is teszik − minden megbékélésre irányuló erőfeszítést: a bagdadi és erbili (Erbil a kurd terület fővárosa) vezetők szemében a
konfliktus egy „zérus összegű játék”, melyben a helyi szereplők csupán bábuk, akiket ki lehet egymás ellen játszani. Ha
ehhez hozzávesszük még a türkmén kérdést, melynek a türkmének meglehetősen zavaró, izgága támogatójaként Törökország
is részese,  a játszma még bonyolultabbá válik.

Bagdad és Erbil is olyan nemzeti célkitűzést követ, melynek sikere kölcsönös erőviszonyuk függvénye. A kurdok újabb
területeket próbálnak nyerni, és ennek érdekében minden adódó lehetőséget igyekeznek kihasználni. Az Irak arabosításával
(a ta’arib-bal) járó évtizedes kínok, kilakoltatások, és a 80-as évek vérengzései nyomán − melyek a vidéken élő kurdok
ellen, főként a Kirkuktól keletre fekvő, Germian hegyvidéken hajtottak végre[3] – megérthetjük a kurdok mozgatórugóit.
Azok az emberek, akiket a néptelen területekre deportáltak, vagy akik Irán menekülttáboraiba kerültek, elindultak visszafelé:
vissza akarják szerezni földjeiket és újjá szeretnék építeni házaikat.

Azonban egy ilyen „zérus összegű játék”-ban, az etnikai tisztogatásra adott válasz maga is (fordított irányú) etnikai
tisztogatásnak bizonyul – ennek megfelelően sok arab „kurdifikálásnak” (takrid-nak) minősíti a kialakult helyzetet. A
Baasz-féle rezsim arra ösztönözte őket, hogy telepedjenek le Kirkukban és más vitatott területeken, most pedig arra késztetik
őket, hogy „térjenek vissza eredeti lakhelyükre”. Mindkét esetben elfelejtik, hogy ezek az állampolgárok a felsőbb hatalmi
erők áldozatai, az alkotmány által védett jogokkal rendelkeznek, többek között jogukban áll Irak területén bárhol letelepedni
és szavazni. Ráadásul ehhez hozzáadódik, hogy a Kirkukban született új nemzedékeknek, az arab „telepesek”
leszármazottainak nincs más lakhelyük.[4]

Kirkuk idősebb lakói nosztalgiával emlékeznek vissza a régi szép időkre: arra, amikor 1930-tól a monarchia 1958-as bukásáig
a város a pluralizmus és az etnikai együttélés (ta’ayush) mintája volt, aminek az arabosítás vetett brutális véget. Miközben a
kurdok joggal állítják, hogy a vitatott területeken élő arabokkal és egyéb kisebbségekkel szembeni magatartásuk sokkal
kevésbé erőszakos, mint a Baasz Párté, ill., hogy saját érdekeiknek az alkotmány és a jog tiszteletben tartásával igyekeznek
érvényt szerezni – végső soron az eredmény változatlan: a választójogok megvonása, a lakosság egyes rétegeinek
kitelepítése.

2007-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsa azzal bízta meg az ENSZ iraki segély-misszióját, az UNAMI-t (United Nations
Assistance Mission for Iraq), hogy dolgozza ki a lehetséges megoldásokat Irak „vitatott belső határainak” kérdésére. Azóta
az UNAMI egy fontos jelentést állított össze (ezt ugyan nem hozták nyilvánosságra, de átadták az érdekelteknek), melyben
különböző megoldásokat vázoltak fel, és javaslatokat fogalmaztak meg egy leendő egyezmény céljából. Barack Obama elnök
adminisztrációja teljes mértékben támogatja a kezdeményezést, megvárja azonban az e hónapra esedékes parlamenti
választások eredményét.

Az ország új vezetőire vár a vitatott területek kérdésének teljes körű tárgyalása, olyan megoldások kialakítása, amely
figyelembe veszi minden érdekelt fél követeléseit és történelmét, és eljuthat egy elfogadható kompromisszumig. A feladat
igen bonyolult, az idő pedig szorít. Az amerikai csapatok küszöbönálló kivonása bizonyos mértékig meg fogja fosztani
Washingtont súlyától, a beavatkozás lehetőségétől, miközben az ENSZ, egy konfliktus esetén nem lesz képes betölteni az így
kialakuló űrt.

A Kurdisztán és Irak többi része között húzódó demarkációs vonallal kapcsolatos konfliktus megingathatja az új állam
gyenge alapjait. Lehetséges, hogy idővel a központi hatalom megerősödik és megkísérli ráerőszakolni akaratát a kurdokra −
ahogy ezt a múltban is tette. Megpróbálhatja saját ellenőrzése alá vonni a síkságokon fekvő kurd városokat, és visszaszorítani
harcosaikat hegyi erődítményeikbe, akik emiatt szükségképpen ismét felvennék a harcot. Az is lehetséges, hogy a kurdok
meg tudják őrizni a 2003 után kivívott eredményeiket, azaz területükön nagymértékű autonómiát élvezhetnek, és de facto
ellenőrzésük alatt tarthatják a kurd többségű területeket. Ily módon megőrizhetnék álmukat, egy kurd állam megszületésének
reményét, a térség olyan nagyléptékű átalakulásának keretében, amely lehetővé tenné a nemzetközi határok
megváltoztatását, és új távlatokat nyitna a saját állammal nem rendelkező nemzetek számára.
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Írta: Joost R. Hiltermann − a brüsszeli International Crisis Group Middle East and North Africa Project igazgatóhelyettese.

Fordította: Sipos János

[1] David McDowall  igen jó könyvet írt a kurd történelemről, A Modern History of the Kurds címmel,  (I.B.Tauris, London,
2000). Jonathan Randal After Such Knowledge, What Forgiveness? My Encounters with Kurdistan című tudósítása (Farrar,
Straus and Giroux, New York, 1997) visszaállítja a kérdést történelmi kontextusába (Farrar, Straus and Giroux, New York,
1997). Francia nyelven a kérdést taglaló legjobb munka: Chris Kutschera: Le défi kurde ou le reve fou de l’indépendance
(Bayard, Paris, 1997).

[2] Lásd: International Crisis Group: „Irak and the Kurds: Trouble Along the Trigger Line”, Bruxelles, 2009. július.
http://www.crisisgroup.org/

[3] Vö. Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: the Anfal Campaign against the Kurds, New Haven, Yale
University Press, 1995.

4. Lásd: International Crisis Group, „Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk Crisis”, Bruxelles, 2007. április;
http://www.crisisgroup.org/

 

 

Cimkék: közel-kelet irak kurdok kisebbségek
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Thomas Schreiber

Budapesti levél - megjelent a Le Monde diplomatique blogjában

Az április 11-ei országgyűlési választásokon a szélsőjobboldaltól meglehetősen jó eredmény várható. A szélsőjobb
gyarapodik és új ruhát öltött: a hagyományos nacionalizmust szociális érzékenységgel ötvözi, de marad egy állandó
motívum is, a romák megbélyegzése.

 

Ma Budapesten divat újjáírni a történelmet. Elhallgatják, illetve eltorzítják azoknak a személyiségeknek a szerepét, akik a
Szovjetunió megszűnte után végrehajtották a parlamentáris rendszerre való békés átmenetet, és ez még inkább igaz a
reformkommunistákra. A történelem átírása a posztkommunista átmenet első szakaszára is érvényes, amelynek során jobb-
és baloldali kormányok váltották egymást a hatalomban.

Gazdaságpolitikájuk – amely számos pontban azonos volt – különösképpen vonzóvá tette az országot a külföldi beruházók
szemében. Magyarország a prosperitás – igaz, viszonylagos – szigetének tűnt a többnyire bizonytalan kelet-európai régióban.
Tíz évvel a vasfüggöny lebontásának kezdete után, gazdasága az európai földrész egyik legkevésbé államosított rendszerévé
vált.

Az átmenet évei során azonban mind szélsőségesebbé váltak a társadalmi egyenlőtlenségek. Ma már a lakosság két
kategóriára oszlik: egyfelől a nyugdíjasokra (a lakosság egynegyede) és a fiatal házasokra, akik a szegénységi küszöb szélén
találhatók; másrészt egy jómódú osztályra, amelyben sok az új milliomos. Függetlenül attól, hogy baloldali vagy jobboldali,
szép számú magyar alig várja a demokratikus átmenet osztalékait. Ennek következtében már jó néhány éve szaporodnak a
szociális feszültség jelei, hiszen a szocialista, illetve liberális vezetők képtelenek megoldani állandósuló válságot.

Ezért fajult el 2006 októberében az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójának megünneplése[1] s történtek véres
incidensek az újjászülető szélsőjobb tomboló tüntetői és az eseményekkel megbirkózni képtelen rendőrség között. Ettől
kezdve, s ezzel párhuzamosan szaporodtak el a korrupciós ügyek a legmagasabb állami szinteken is. Szélsőséges utcai
tüntetésekre került sor. Az ellenzékben levő Fidesz, az Orbán Viktor által vezetett jobbközép koalíció, képtelen volt
valamiféle hihető gazdasági és szociális cserepolitikát javasolni Beérte azzal, hogy unos-untalan a szocialista miniszterelnök,
Gyurcsány Ferenc lemondását követelje, aki nem tudott megbirkózni a 2008 októberében bekövetkezett világválság miatt
hirtelen súlyosabbá vált helyzettel.

A válság néhány hét alatt a magyar gazdaság összeomlásához vezethetett volna: a Nemzetközi Valutaalappal aláírt
egyezménynek hála ezt sikerült elkerülni. Magyarország volt az Európai Unió első tagállama, amely segítséget kért – és
kapott –az IMF-től, 12,5 milliárd eurós hitelt, melyből 2,5 milliárd azonnal rendelkezésre is állt. Ennek ellenére a pénzügyi
földrengés megrengette a reálgazdaságot is. A termelés és a beruházás zuhanása a munkanélküliség növekedését idézte
elő.[2]

Végül is 2009 márciusában Gyurcsány lemondott, s átadta helyét a 42 éves Bajnai Gordonnak. Bajnai úgy mutatkozott be,
mint egyetlen párthoz sem tartozó szakember, és kijelentette, hogy a miniszterelnöki funkciót csupán egy évre vállalta el,
mert az IMF által előírt reformokat sínre akarja tenni. Azok, akik rövidesen hatalomra fognak kerülni, akarva akaratlan
kénytelenek lesznek a Bajnaiéhoz hasonló gazdaságpolitikát alkalmazni: a deficit csökkentését, a bankszektor erősítését,
 stabilizációs monetáris politikát.

A Fidesz az április 11-ei és 25-ei országgyűlési választások nagy győztesének ígérkezik, olyannyira, hogy a vita főleg arról
szól ma, milyen mértékű lesz a várható diadal. Ha ugyanis nem éri el az alkotmány szerinti 66%-os minimumot ahhoz, hogy
végrehajtsa a beharangozott mélyreható reformokat, Orbán úrnak a Jobbik szavazataira szüksége lesz, annak az
idegengyűlölő, antiszemita, euroszkeptikus pártnak a támogatására, amely nyílt híve egy önkényuralmi rendszer
bevezetésének.

Minden jel arra utal, hogy a várható győzelmük keltette eufóriájuk néhány hónapja után Orbán és kormánya komoly
nehézségekkel fog szembekerülni. Márpedig a lakosságtól követelt újabb áldozatoknak az lenne a következménye, hogy a
Fidesz mai népszerűsége zuhanna, és tovább erősödne a szélsőjobboldal ázsiója.

A Jobbikot fiatal katolikusoknak egy egyetemista szerveződéshez tartozó  csoportja hozta létre, politikai párttá 2003-ban
vált. Ám nem lehet minden további nélkül újfasisztának minősíteni. A „radikális nacionalisták”, ahogyan önmagukat nevezik,
kevéssel a kommunista rendszer vége előtt született nemzedék politizáló tagjaiból rekrutálódtak. Többnyire az ország északi,
észak-keleti vidékeiről származnak, a gazdaságilag kedvezőtlen helyzetű országrészekből, amelyeket sokáig a szocialisták
irányítottak, és sok esetben a szélsőjobb befolyása alá kerültek. A Jobbik szimpatizánsai között ott találjuk a
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Nagy-Magyarország iránt nosztalgiázókat, „Trianon” mániákusait, de – ami inkább meglepő – fiatal technokratákat is, akiket
egyes külföldi vezetők erős személyisége megbabonáz, mint amilyen például a venezuelai elnök, Hugo Chávez, vagy az orosz
miniszterelnök, Vlagyimir Putyin.

Ezek a fiatalok egy erős, „szociálisabb” magyar állam létrehozását kívánják, amely megszabadulna a romák „problémájától”.
A cigányokat teszik felelőssé a bűnözés magas mutatóiért. A romákat érintő diszkrimináció igen jelentős,
népszerűtlenségüket a végtelenségig kihasználják a jelenlegi választási kampány során, annál is inkább, mivel e tekintetben a
Jobbik vezetői magukénak tudják a lakosság nem kis részének a támogatását.[3]

Az ismert értelmiségi, Ungváry Rudolf szerint a magyar társadalom 20-30%-át többé-kevésbé erős érzelmi szálak fűzik a
szélsőjobbhoz, anélkül, hogy minden esetben annak jelöltjeire szavaznának. Amikor megkérdezik Kertész Imrét, az első
Nobel-díjas magyar írót, miért tartózkodóak az emberek az Auschwitzot feldolgozó művével szemben, a szerző megelégszik
annak jelzésével, hogy „ez érthető egy olyan országban, amelyben a szélsőjobboldali nézetek képesek annyira felerősödni,
hogy a Holokauszt realitását is megkérdőjelezik. Szóvá tenni e tragikus eseményeket zavarja mindazokat, akik nem akartak
vagy nem voltak képesek szembenézni e fájdalmas múlttal.”[4]

Bárhogy is van, fennáll annak lehetősége, hogy a következő országgyűlésben eltűnnek az 1989-ben született demokratikus
rendszer „alapító atyái”, a Szabad Demokraták Szövetségének liberálisai és a Magyar Demokrata Fórum keresztény
demokratái. Minden megfigyelő egyetért abban, hogy a szocialisták óriási vereséget fognak elszenvedni. Budapesten arra
számítanak, hogy a politikai folyamatok erőterét hosszú ideig az elvben a demokratikus normákat tiszteletben tartó
konzervatív jobboldal és a Jobbik-féle szélsőjobboldal közti viszony alakulása fogja meghatározni.

Nem véletlen, hogy az év eleje óta a Fidesz nem győzi hangsúlyozni, hogy legfőbb ellenfele nem a vereség előtt álló Magyar
Szocialista Párt, hanem a Jobbik. A Fidesz centrista pártnak nevezi magát, amely olyan konkurensekkel és ellenfelekkel áll
szemben, akik két szélsőséget képviselnek. Ez az „újjácentrírozás” abban az intenzív diplomáciai tevékenységben is tetten
érhető, amelyet a volt (és talán jövendő) külügyminiszter, Martonyi János fejt ki mostanság, számos külföldi – és különösen
az Egyesült Államok-béli – útjai során. Orbán Viktor maga is utazik: elment Moszkvába és Pekingbe, hogy kinyilvánítsa a
sokáig lepocskondiázott Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolatok fejlesztésének fontosságát.

Mindezen erőfeszítések a valószínűsíthetően eljövendő kormány nemzetközi „hitelességének” elfogadtatását szolgálják,
tekintettel a néhány hónap múlva, 2011. január elsejével kezdődő európai uniós magyar elnökségre. Az elnökség idején
minden bizonnyal napirenden lesz a romák és a közép-európai nemzeti kisebbségek kérdése – amelynek adott esetben sajátos
vonást kölcsönöz az új hatalom kényszertársulása a szélsőjobboldallal.

 

Budapest, 2010. március 22.

*Thomas Schreiber újságíró (Budapest, Párizs) - megjelent a Le Monde diplomatique blogjában: http://blog.mondediplo.net
/2010-03-22-En-Hongrie-l-epuisement-de-l-alternance

Fordította:  Sipos  János

A Trianon-trauma

…Minden magyar, azok az igen sokak is, akik nem beszélnek franciául, ismerik a „Trianon” szót. És sokan
megátkozzák. Úgy gondolják ugyanis, hogy a versailles-i szerződés – amelyet 1920. június 4-én a nagy-trianoni
kastélyban írtak alá, és amely ezeréves nemzetüket területének kétharmadától fosztotta meg (325 000 km2-ről 93 000
km2-re zsugorítva azt), és több mint három millió magyart az új határokon túlra rekesztett – minden bajuk eredendő
forrása. Túl a súlyos gazdasági következményeken a Trianon okozta pszichológiai trauma Magyarország politikájának a
két világháború közti időszak egészében kétségbeesett és revizionista jelleget kölcsönzött. Ez a politika minden más cél
fölé helyezte az elvesztett területek visszaszerzését, ami természetesen határozottan súlyosbította a dunai nemzetek közti
antagonizmusokat.

1990-ben a versailles-i szerződés 70. évfordulója egybeesett a kommunista rendszer végét jelentő első választásokból
életre hívott magyar parlament megnyitásával. Az Országgyűlés elnökének felkérésére a képviselők egyperces néma
csönddel emlékeztek meg „Trianon áldozatairól”. Egyedül a (jobbközép) Fidesz képviselői távoztak a teremből, Orbán
Viktor úr vezetésével: a házelnök gesztusát helytelen nacionalista lépésnek tekintették, amellyel Magyarország és
szomszédai közt a viszály magvait képesek elhinteni.

A most záruló kampány során, a Fidesz és Orbán Viktor maguk is elővették a nacionalista kártyát, hogy a lehető
legjobban kihasználják az érzékeny témában rejlő választási lehetőségeket. A szélsőjobb azonban ennél sokkal messzebb
szándékozik menni.
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Az április 11-25-ei választások eredményeképpen létrejövő új parlament első ülése a versailles-i szerződés 90.
évfordulója táján várható. A Jobbik által támogatott hazafias egyesületek már most azzal számolnak, hogy a
szélsőjobboldali párt frissen megválasztott – valószínűsíthetően több tucatnyi – képviselőjével meg lehet majd
szavaztatni egy, június 4-ét „nemzeti gyásznappá” nyilvánító törvényt. Az új Parlamentnek ugyanezen a nyitó ülésén
elhatározhatják a Budapest központjában a szovjet hadsereg tiszteletére emelt emlékműnek a lebontatását, és helyébe
egy „Trianon” emlékét megörökítő háború előtti szobor visszaállítását…

Végezetül: Budapesten folynak az előkészületek egy júniusi, Versailles-ban, a Nagy-Trianon körül megszervezendő
nagyszabású tüntetésre. A szervezők a „megcsonkított haza” minden sarkából érkező „hazafiak ezreinek” a
megjelenésére számítanak, hogy „igazságot követeljenek Magyarországnak”.

Felmerül a kérdés e tervekkel kapcsolatban: mi lesz egy bizonyos Orbán Viktornak a magatartása? Annak az Orbánnak,
aki minden megfigyelő szerint a 90. évforduló idején a miniszterelnöki poszt birtokosa lesz. Ennek a „happening”-nek a
kezelése válhat első erőpróbájává a Jobbikkal, de még általánosabban a szélsőjobbos eszmék iránt fogékony,
meglehetősen jelentős közvéleménnyel. A művelet meglehetősen kényesnek ígérkezhet, ha a Fidesz elnöke az ő
támogatásukra szorul kormányzati teendőinek teljesítéséhez…

[1] A szovjet rendszer elleni 1956-os felkelés kezdeményezőinek és résztvevőinek többsége, de ennek az „első
totalitariánizmus elleni forradalomnak” áldozatainak a többsége is baloldali volt. De manapság a szélsőjobboldal az eseményt
a magyar nép, a magyar nemzet valamiféle, az 1945-ben  a szovjet hadsereg által felállított kommunista diktatúra elleni
felkelésévé redukálja…

[2] Lásd: Tableau de bord des pays d’Europe centrale et orientale, Les Etudes du CERI, Paris, 2009. december.

[3] Lásd Olivier Meier, „Roms de Hongrie entre loi et réalité”, http://www.moinde-diplomatique.fr/1999/11/MEIER/12633.
Le Monde diplomatique, 1999. november.

[4] Le Monde 2, 2009. augusztus 15.

Cimkék: politikai elemzés magyarország politikai pártok
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