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A tudományos konszenzus ma már egyértelmű. A 
fosszilis energiahordozók elégetésekor, illetve más 
emberi tevékenységek következményeképpen fel-
szabaduló szén-dioxid és más üvegházhatású gázok 
felhalmozódnak a légkörben és a globális átlaghő-
mérséklet emelkedését okozzák.1 Mindez már kez-
di éreztetni a hatását. 2005. a valaha mért legfor-
róbb év volt. A mérések 1860-as indulása óta rögzí-
tett huszonegy legmelegebb év közül húsz az utób-
bi huszonöt évben volt. Az északi sarkvidék állandó 
jégtakarója olvad.2 A gleccserek világszerte vissza-
húzódnak.3 2030-ra már nem lesz egyetlen gleccser 
sem a Gleccser nemzeti Parkban (Glacier national 
Park). Ahogy a föld felmelegszik, az ökoszisztémák 
világszerte megváltoznak. A sajátos klimatikus vi-
szonyokhoz évezredek alatt alkalmazkodott fajok la-
kóhelye olyan drasztikusan változik, hogy az a pusz-
ta túlélésüket is veszélyezteti. Az északi sarki jégta-
karó olvadása miatt a jegesmedvéket – egy olyan faj 
képviselőit, amely távolabb nem is lehetne az ember 
ipari tevékenységének központjaitól – a kihalás fe-
nyegeti.4 És a baj ennél sokkal nagyobb. A kutatók 
becslései szerint a klímaváltozás a század közepére a 
jelenleg élő fajok egynegyedének kihalását okozza.5

A szó szoros értelmében nem maradt egyet-
len talpalatnyi terület sem a földön, amely érintet-
len maradhatna az emberi tevékenység hatásaitól. 
Bill McKibben szavaival élve a „természet végének” 
szemtanúi vagyunk.6

Ha tovább folytatjuk jelenlegi gyakorlatunkat, a 
következő évtizedek növekvő aszályokat, egyre ko-
molyabb viharokat, a trópusi betegségek elterjedé-
sét és emberek nagy tömegeinek elvándorlását hoz-
zák, ahogy az alacsonyan fekvő tengerparti terü-
leteket elöntik a megáradó tengerek.7 Mivel jelen-
tős időeltolódás van a hőcsapdahatást eredménye-
ző gázoknak a légkörben történő felhalmozódása és 
az új egyensúly létrejötte között, már most sokkal 
több kárt okoztunk, mint gondolnánk.8 Még leg-
alább egy évszázad telik el, mire az eddig a levegő-
be pumpált üvegházhatású gázok teljes hatását érzé-
kelni fogjuk.9 Jim Hansen, a nASA vezető klíma-
kutatója szerint „forrásponthoz” érkeztünk.10 Ha az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a jelenlegi ütem-
ben folytatjuk még egy évtizedig, elérhetjük azt a 
kritikus pontot, ahonnan nem lehet visszafordulni, a 

visszacsatolási kör működésbe lép, és a „pusztító kö-
vetkezmények” elkerülése lehetetlenné válik.11 Va-
lójában ezzel egy új bolygót teremtünk, teljesen kü-
lönbözőt attól, amelyben az emberi civilizáció az el-
múlt tízezer évben fejlődött.

Bizonyos értelemben ez az emberiség egészének 
ügye. Más oldalról viszont ez a krízis a bűnösség 
és a sebezhetőség tekintetében megoszt bennünket. 
A világ tehetősei felelősek a mostanra felhalmozó-
dott üvegházhatású gázok nagy részének kibocsá-
tásáért, és mégis a nélkülözőknek kell elviselniük 
azok hatásának oroszlánrészét.12 Például az Egye-
sült államok, amely a föld lakosságának mindössze 
5 százalékát adja, az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának 28 százalékáért felelős. Ugyanakkor a ten-
gerszint-emelkedésre legérzékenyebb és az aszály-
tól leginkább sújtott területek a fejlődő országokban 
találhatók.13 Ráadásul a világ szegényeinek mindig 
kevesebb forrás áll rendelkezésére a bekövetkezett 
elemi csapások kezelésére.

A Katrina hurrikán akár az eljövendő események 
kegyetlen ízelítőjének is tekinthető. nem azért, 
mintha maga a hurrikán közvetlenül a globális fel-
melegedés következménye lett volna vagy az szük-
ségszerűen pusztítóbbá tette volna a hatását. lehet, 
hogy így történt, de ezt soha nem fogjuk biztosan 
tudni. A lényeg inkább az, hogy a globális klímavál-
tozás súlyosabb viharokat és emelkedő tengerszintet 
idéz elő az elkövetkezendő évtizedekben, és a Katri-
na okozta elemi csapás olyan jelenség, amelyet egyre 
gyakrabban tapasztalunk majd világszerte.14 A leg-
nyugtalanítóbb lecke, amit a Katrinától kaptunk, az, 
hogy amikor a katasztrófa lesújt és a meglévő infra-
struktúra elégtelen, azok fognak leginkább szenved-
ni, akiknek kevés hatalom és erőforrás jutott.

A tengerszint-emelkedésre vonatkozó elképzelé-
sek különösen kijózanítók. A legutóbbi IPCC-je-
lentés 15 és 60 centiméter közötti tengerszint-emel-
kedést jósol az évszázad végére, ami pusztító követ-
kezménnyel jár emberek millióira nézve. A tenger-
szint 45 centiméteres emelkedése megduplázza a vi-
har okozta árhullámoktól fenyegetett emberek szá-
mát, évi 46 millióról 92 millióra.15 De ez még sokkal 
rosszabb is lehet. Az IPCC jóslatai nem veszik szá-
mításba azt, hogy a felmelegedés kiválthatja a grön-
landi és antarktiszi jégtakaró hirtelen, kiszámítha-
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tatlan olvadását is.16 Csak az elmúlt néhány évben 
figyeltek fel a kutatók olyan visszacsatolási folyama-
tokra, amelyek a sarki jég sokkal gyorsabb olvadását 
okozzák, mint azt bárki is képzelte volna tíz évvel 
ezelőtt. Mostanra komoly aggodalmak merültek fel 
azzal kapcsolatban, hogy Grönland és az Antarktisz 
vastag jégtakarója hirtelen megolvadva összeroskad-
hat és a tengerbe csúszhat, ami drámai és valószí-
nűleg azonnali, 3 és 6 méter közötti, végső eset-
ben akár 24 métert is elérő tengerszint-emelkedést 
is okozhat.17 A tengerszint ilyen arányú emelkedé-
se emberek millióit pusztíthatja el vagy teheti föl-
dönfutóvá. Az emberiség jelentős része ugyanis ala-
csonyan fekvő tengerparti területeken él. nehezíti a 
helyzetet, hogy a Föld lakossága legszegényebb cso-
portjainak jó része közéjük tartozik. A tenger szint-
jének 6 méternyi emelkedése Indonéziában és Ma-
lajziában 23 millió, Bangladesben 24 millió, Indiá-
ban 46 millió, Kínában 96 millió ember elvándor-
lását okozná.18 És ez még csak 6 méter. 24 méternél 
a dolgok sokkal rosszabbra fordulnak. Összehason-
lításul idézzük fel, hogy a Katri-
na hurrikán 2 millió embert űzött 
el lakhelyéről, ráadásul mindez a 
világ leggazdagabb nemzetét súj-
totta.

Egy hatalmas kísérletet vég-
zünk azon a bolygón, amely az 
egyetlen lakhelyünk. Egy olyan 
kísérletet, amely ha ellenőrzés nél-
kül folyik, valószínűleg drámai-
an és visszafordíthatatlanul átfor-
málja az egész bolygót, megvál-
toztatva azokat az ökoszisztémá-
kat, amelyekhez mi és minden más földi faj is évez-
redek alatt alkalmazkodott. Ezt a tragikus öröksé-
get hagyjuk az emberiség jövendő generációira, nem 
is beszélve a Földön élő összes többi fajról. A glo-
bális felmelegedés talán a legmélyebb morális kér-
dés, amellyel az emberiségnek valaha is szembe kel-
lett néznie. De azt mindenképpen megkockáztatom, 
hogy ez a XXI. század meghatározó morális kérdé-
se – ugyanúgy, ahogy a holokauszt, az amerikai fa-
ji szegregáció, a dél-afrikai apartheid és egy sor más 
küzdelem a megbélyegzett csoportok elnyomását a 
XX. század meghatározó erkölcsi kérdésévé tette.19

A morális kérdések a jog elmélyült válaszát igény-
lik, és ahogy belépünk a XXI. századba, az emberi 
jogok (legalábbis retorikai szinten) a jog legjobb vá-
laszát képviselik a súlyos, felfoghatatlan mértékű és 
szerteágazó morális vétségekre. Még egyszerűbben 
fogalmazva: ez a gyenge hatalmas általi kizsákmá-
nyolásának a jog eszközeivel történő legerősebb el-
ítélése. Mint ilyen, ez volt a jog válasza a XX. szá-

zad morális kríziseire, és véleményem szerint az le-
het a XXI. század esetében is.

Mindez nem pusztán légvárépítgetés. legalább 
két eset ismeretes, amelyben a klímaváltozás okoz-
ta károk és az emberi jogok megsértésének kérdé-
se összekapcsolódott. Az északi-sarki eszkimók pa-
naszt nyújtottak be az Emberi Jogok Amerika-kö-
zi Bizottságához, amelyben azt állították, hogy az 
Egyesült államok üvegházhatású gázkibocsátása a 
klímaváltozáshoz való hozzájárulásával megsértette 
emberi jogaikat.20 Az afrikai niger-delta környékén 
élő közösségek pedig egy nigériai bíróság előtt pert 
nyertek a Shell-lel és a nigériai nemzeti Kőolajtár-
sasággal szemben. A panaszosok azt állították, hogy 
az emberi jogok megsértését jelenti a társaságok hul-
ladékgáz-égetéssel kapcsolatos pusztító gyakorlata, 
mert az hozzájárul a klímaváltozáshoz.21 Vajon töb-
bek-e ezek a vádak találékony retorikai ügyeskedés-
nél? Képes lehet-e az emberi jogi hagyomány a klí-
maváltozással szembeni biztonsághoz való jog igazo-
lására? Megfelelő terjedelem híján nem tudom teljes 

részletességgel és fogalmi pontos-
sággal megfogalmazni, hogyan le-
het egy ilyen jogot elvileg igazolni 
és hogyan működhet ez a gyakor-
latban, de néhány elnagyolt észre-
vételt teszek azzal kapcsolatban, 
hogy miért van értelme a klíma-
változásról mint emberi jogi kér-
désről gondolkodni. Először is az 
emberi jog nehezen körülhatárol-
ható fogalmával kezdem. Mik az 
emberi jogok? Mi tesz valamit em-
beri joggá, mi különbözteti meg az 

egyéb jogoktól? Meggyőződésem szerint az embe-
ri jogok legfőbb funkciója, hogy semlegesítse a ha-
talom társadalmi megoszlásának egyenlőtlenségét – 
ami a leggyakrabban az állam és az egyén között je-
lentkezik.22

Első látásra ennek nem sok köze van a globá-
lis felmelegedéshez, de azt próbálom alátámaszta-
ni, hogy a felmelegedés megfékezésére való képte-
lenségünk a hatalommegoszlás egyenlőtlenségének 
problémájából fakad. Ezt az elképzelést írásom má-
sodik részében fogom kidolgozni. Mivel a gazdasá-
gi modell vált azzá a szemüveggé, amelyen keresztül 
a világot látjuk, a klímaváltozást gyakran a köztu-
lajdon pusztulása által kiváltott piaci válságként ér-
telmezzük.23 De a piaci válság csak egy részét jelenti 
a problémának. Van egy sokkal alapvetőbb és meg-
oldhatatlanabb probléma is, ami a globális felmele-
gedés megfékezését szolgáló hatékony fellépést gá-
tolja. Ez nem más, mint az a politikai kudarc, amely 
a klímaváltozást megfékező szabályozás előnyeit és 
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– legalábbis rövid távon – annak hátrányait látó ér-
dekek közötti hatalmas hatalmi és erőforrásbeli kü-
lönbségből fakad. Amint hatalmi, nem pedig gazda-
sági egyenlőtlenségként tekintünk a klímaváltozás-
ra, belátjuk, hogy az emberi jogi hagyomány hasz-
nos szempontokhoz juttathat minket.

EM bER I JOGOK

Az emberi jogok fogalma alá tartozónak tekintem a 
nemzetközi emberi jogokat és a nemzeti alkotmá-
nyokban biztosított jogokat. Bizonyos értelemben 
mindkettő az államon kívül és egyben afelett áll, és 
mindkettő eredete a felvilágosodáshoz köthető, ami-
kor az emberi jogok eszméje először öltött testet a 
politikai és polgári jogok mára már megszokott és 
elismert listájában, amelyet az Egyesült államokban 
a Bill of Rights, Franciaországban Az ember és pol-
gár jogainak nyilatkozata foglal magába.24

De mik az emberi jogok? Mi tesz egy emberi jo-
got emberi joggá? Mi tesz egy érdeket olyanná, hogy 
emberi jogként kelljen megvédeni, ahelyett, hogy ál-
talános jogként tekintenénk rá? Miféle funkciót töl-
tenek be? Az emberi jogokat gyakran úgy írják le, 
mint amelyek az egyén autonómiájának és méltósá-
gának védelmét szolgálják.25 Azonban ez nem iga-
zán kielégítő meghatározás, mivel nem különböz-
teti meg egymástól az emberi jogokat és a sérelem-
mel, károkozással, illetve a szerződésekkel kapcsola-
tos jogokat. A személyes szabadságom sérül, ahány-
szor csak fejbe üt valaki egy furkósbottal. Ha János 
üt fejbe egy bottal, akkor azt egyszerűen csak sére-
lemnek hívjuk. Azonban ha egy egyenruhás fickó 
– a mögötte álló állami hatalomnál és tekintélynél 
fogva – teszi ezt, akkor azt az emberi jogok meg-
sértésének nevezzük. Ahhoz, hogy meg tudjuk kü-
lönböztetni az emberi jogi jogcímeket az egyéb jog-
címektől, ahhoz összekapcsolódó fogalmak szerint 
kell vizsgálnunk őket.26 Ami azt jelenti, hogy nem 
pusztán az számít, hogy ki a sérelmet szenvedett, 
hanem az is, hogy ki okozta a sérelmet. Ami az em-
beri jogok megsértésében közös – ami a súlyos sére-
lem érzetét kelti, és ami végső soron biztosítja, hogy 
ilyen különleges eljárásban részesüljenek –, az az, 
hogy valamennyi Dávid és Góliát történet: a gyenge 
erős általi kizsákmányolásának történetei.27

A felvilágosodás időszakában, amikor az embe-
ri jogok megszülettek, a társadalom legnagyobb ha-
talmat összpontosító eleme az állam volt. Így tehát 
alapvető emberi jogaink az állam és az egyén közöt-
ti hatalmi egyenlőtlenség kiegyensúlyozását céloz-
zák.28 Például számos olyan jog, amelyet központi 
jelentőségűnek tartunk polgári és politikai jogi ha-

gyományunk szempontjából, az állam képviselői és a 
büntetőeljárások vádlottjai közötti egyenlő játékfel-
tételek megteremtését szolgálják.29 A szólásszabad-
ságot például gyakran igazolják azzal, hogy a kor-
mányzat tisztségviselői nyilvános bírálatának lehe-
tősége a kormányzati hatalom ellenőrzésének kulcs-
fontosságú eszköze.30

A polgári és politikai jogok azonban nem korlá-
tozódnak a kormányzat és az egyén közötti hatal-
mi egyenlőtlenségekre. Az egyenlő jogvédelem el-
ve a polgárháború után került az Egyesült államok 
Bill of Rightsába, válaszként arra, ami talán a tár-
sadalmi csoportok közötti hatalmi egyenlőtlenség 
legszélsőségesebb példája – a rabszolgaság intézmé-
nyére. Azóta a tizennegyedik alkotmánykiegészítés 
egyenlő jogvédelemről szóló szakaszát természete-
sen más megbélyegzett csoportok alávetettségének 
megszüntetésével kapcsolatban is alkalmazták.31

Az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb jogelmélet-
írói közül többen is úgy értelmezték az emberi jo-
gokat, mint amelyek a kormányzati döntéshozata-
li folyamatokban jelentkező, a hatalmi aszimmet-
ria által okozott torzulások kiigazítására szolgálnak. 
John Hart Ely például az Egyesült államok legfel-
ső Bíróságának nevezetes Carolene Products ügyé-
nek lábjegyzetéből idéz, hogy azonosítson két jogi-
lag érvényesíthető alkotmányos jogot: 1. a politikai 
részvétel és képviselet csatornáinak útjába a hatal-
mon lévők által állított akadályok megszüntetésére 
és 2. a politikai folyamatokban az előítéletesség által 
okozott torzulások kiigazítására vonatkozó jogot.32 
Ely elemzése nagyrészt az előítéletesség torzító ha-
tásaira koncentrál – talán azért is, mert amikor eze-
ket a gondolatait kifejtette, a polgári jogi mozgal-
mak már körülbelül egy évtizede uralták az ameri-
kai politikai diskurzust. Ehhez hasonlóan a nagyjá-
ból ebben az időben író Ronald Dworkin is úgy te-
kint ezekre a jogokra, mint amelyek a demokratikus 
döntéshozatal torzulásainak kiigazítását szolgálják, 
és kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rasszizmus 
és az előítéletesség milyen módon okoz torzuláso-
kat.33 Az a háttérben meghúzódó probléma, amely 
mindkét elméletet életre keltette, a hatalmi egyen-
lőtlenség felismerése.34 Sőt az őket követő gondol-
kodók, mint például Bruce Ackerman és Richard 
Parker is, amellett érveltek, hogy ezeket az elméle-
teket ki kell terjeszteni más hatalmi egyenlőtlensé-
gekre is, mint amilyen például a szegény és gazdag, 
illetve a politikailag erős és befolyásos kisebbségek, 
valamint a politikailag megosztott többségi csopor-
tok között áll fenn.35

A polgári republikánus elméletírók szintén úgy 
tekintenek ezekre a jogokra, mint amelyek a de-
mokratikus folyamatokat a hatalom torzító hatása-
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itól védik, s amit az alapító atyák „az egyenlőtlen 
erők problémájának” neveztek.36 Cass Sunstein sze-
rint a modern alkotmányelméletek „a háttérben hú-
zódó gonosz egyoldalú felfogásán alapulnak: a for-
rások és lehetőségek elosztásakor az a csoporthoz 
jut előnyhöz, amely a nyers hatalom segítségével jut 
kormányzati támogatáshoz”.37 Az emberi jogok en-
nek a háttérben húzódó gonosznak a semlegesítésé-
re szolgálnak.38

A közös nevező tehát a hatalmi egyenlőtlenség. 
Az emberi jogok pedig a társadalomban jelentkező 
hatalmi egyenlőtlenségek megszüntetését szolgálják. 
Az emberi jogi „adu” kijátszása a gyengébb csoport 
számára biztosítja a hatalom torzító hatásának ki-
egyenlítését.39 Számos jog az egyén és az állam kö-
zötti hatalmi egyenlőtlenség megszüntetését szol-
gálja, de ez csak azért van így, mivel abban az idő-
szakban, amikor a polgári és politikai jogi hagyo-
mányunk megszületett, az államot tekintették a leg-
nagyobb hatalmi központnak. Az utóbbi években, 
ahogy a multinacionális cégek számos állam hatal-
mának riválisává, vagy akár meghaladójává váltak, 
az emberi jogoknak a multinacionális vállalatokkal 
szemben való alkalmazására felhívó hangok egyre 
növekvő kórussá álltak össze.40

K Lí M AVÁ LTOZÁS

Ha az emberi jogok alapvetően a hatalmi egyenlőt-
lenség megszüntetését szolgálják, lehet-e bármilyen 
relevanciájuk a globális felmelegedés problematiká-
jában? Ennek a kérdésnek a megválaszolása megkö-
veteli tőlünk, hogy közeli pillantást vessünk a klí-
maváltozási krízis eredetére és okaira. Mi az a „hát-
térben húzódó gonosz”, ami arra ösztönzi az embe-
riséget, hogy olyan tevékenységet végezzen, amely 
súlyosan károsító, sőt egyenesen katasztrofális kö-
vetkezményekre vezet?

A közgondolkodást jelenleg olyannyira meghatá-
rozó közgazdasági világnézet erre találó és kerek vá-
laszt ad a „közlegelő tragédiájával”. Hasonló című, 
1969-es híres esszéjében Garrett Hardin elmeséli 
egy csapat marhatartó történetét, akik egy közös tu-
lajdonban levő réten legeltették állataikat.41 A prob-
léma az volt, hogy mindannyiszor, amikor egy állat-
tartó úgy döntött, hogy egy újabb marhával bővíti 
állományát, akkor az annak a piacon való értékesí-
téséből származó hasznot learatta, ugyanakkor az új 
állat által a közös legelőre rótt többlettehernek csak 
töredékét viselte. Mivel az egyéni és közösségi ter-
hek és hasznok között kölcsönös meg nem felelés áll 
fenn, az egyéni ösztönzők is eltorzulnak, és az ösz-
szes szarvasmarhatartó addig szaporítja állományát, 

amíg az meg nem haladja a közös legelő eltartóké-
pességének határát. Ahogyan arra Hardin is rámu-
tat, számos környezetszennyezési probléma átfogal-
mazható ezen a módon.42 A klímaváltozás kontex-
tusában például az atmoszférát tekinthetjük a „köz-
legelőnek”, és így leírhatóvá válnak azok az eltorzult 
motivációk, amelyek az egyéneket arra bírják, hogy 
olyan tevékenységben vegyenek részt, amelyek üveg-
házhatású gázoknak a légkörbe pumpálásával járnak 
(és amelyek megakadályozzák az egyes országokat 
abban, hogy szabályozzák és korlátozzák az ilyen te-
vékenységet) – mindez a fenti példában látott jelen-
ség újabb megjelenése.43

Hardin példázata értékes meglátásokat tartalmaz, 
és legalább részben megmagyarázza, miért nem vol-
tunk képesek csökkenteni az üvegházhatású gá-
zok kibocsátását, az az által okozott veszélyekre vo-
natkozó, évtizedek óta rendelkezésre álló meggyő-
ző bizonyítékok ellenére. A közgazdaságtani elmé-
let egyik hibája ugyanakkor, hogy az össztársadal-
mi jólét maximalizálására irányított egyoldalú figye-
lemmel, meglehetősen tudatosan tekint el a hatalom 
és a javak társadalmi szintű elosztásának tényétől.44 
Tehát a Garrett Hardin történetében szereplő állat-
tartókról csak általános leírást kapunk, és nincsenek 
megkülönböztetve gazdagság, hatalom és társadal-
mi státusz szerint. Ennek megfelelően amikor Har-
din azt javasolja, hogy a bekövetkező tragédia elke-
rülésére a kollektív szerződés a megfelelő eszköz – 
amit ő „kölcsönös megegyezésen alapuló kölcsönös 
korlátozásnak” nevez –, könnyen felidézhetjük a ké-
pet, amint a szarvasmarhatartók összegyűlnek va-
lamelyik idilli new England-i városkában, és végül 
előállnak a legeltetési korlátozással.

De mi a helyzet akkor, ha a szarvasmarhatartók 
némelyike óriási ipari farmokat üzemeltető, az ál-
lományt naponta száz marhával növelő nagy válla-
lati konglomerátum képviselőjének bizonyul? Tud-
ják, hogy állattenyésztési gyakorlatuk végül a köz-
legelő pusztulásához vezet, de a profit, amit időköz-
ben kitermelnek, olyan hatalmas, hogy nem törőd-
nek ezzel. És ami azt illeti, ki adja el a marhákat 
ezeknek a marhatartóknak? Az állatkereskedők so-
kat vesztenének rövid távon, ha ezeket a korlátozá-
sokat bevezetnék. Képzeljük el, hogy az állatkeres-
kedők elkezdik meglátogatni az egyéni marhatartó-
kat, és sok pénzt ajánlanak nekik, ha cserébe a le-
geltetési korlátozások ellen szavaznak. Azután meg-
bíznak egy PR-céget, hogy indítsanak reklámkam-
pányt, amely megmutatja, hogy a túllegeltetésnek a 
közlegelőt pusztító hatásáról szóló bizonyítékok „ál-
tudományosak”. Mindez után think-thankeket ala-
pítanak, olyan neveken, mint például: „Emberek az 
Egészséges Közlegelőkért”, amelyek szakértői cik-
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kekben, tanulmányokban és televíziós vitaműsorok-
ban érvelnek amellett, hogy a túllegeltetési problé-
ma pusztán a liberális média által terjesztett hírla-
pi kacsa.

A lényeg az, hogy amíg nem számolunk a hata-
lom és az erőforrások társadalmi megoszlásával, ad-
dig csak a történet egyik részét látjuk. És a klíma-
változás kontextusában óriási hatalmi egyenlőtlen-
ség áll fenn a klímaváltozás szabályozásának elő-
nyeit élvező és a – legalábbis rövid távon – amiatt 
veszteséget szenvedő érdekek között. Azok, akiket 
veszteség érne, a fosszilis energiahordozók kiterme-
léséből és eltüzeléséből húznak hasznot. Ezek a vi-
lág leggazdagabb és leghatalmasabb vállalatai közé 
tartoznak. Az Exxon-Mobil 2005-ben körülbelül 
328 milliárd dollár bevételt ért el, többet, mint bár-
mely másik vállalat a világon.45 Továbbá ez a csoport 
pontosan azok közé tartozik, amelyekben viszonylag 
egyszerű a politikai megegyezés. Kevés tagból áll-
nak, és ezek mindegyike konkrét és jelentős gazda-
sági veszteségeket szenvedne el rövid távon, ha a klí-
maváltozást okozó tevékenységekre vonatkozó sza-
bályozások érvénybe lépnének.46

Másrészt azok, akik nyernének a szabályozás-
sal, nagyrészt magánszemélyek – a floridai partok 
lakosai, Hollandia, Banglades lakói, akik otthonát 
elárasztja a tenger megemelkedő vízszintje; az af-
rikai növénytermesztők, akik termését elpusztít-
ja az aszály; a fejlődő világ trópusi és szubtrópusi 
területein élő gyermekek, akik majd megbetegsze-
nek és meghalnak maláriában és más rovar terjesz-
tette betegségekben; és azok az északi-sarkköri esz-
kimók, akik otthona már most is a megolvadt jég-
páncéllal együtt süllyed a tengerbe. A klímaválto-
zást okozó tevékenységekre vonatkozó szabályozá-
sok „nyertesei” sokan vannak szerte a világban; az 
érdekeiket nehéz pontos közgazdasági fogalmakkal 
mérni, és azok az esetek többségében csak a távo-
labbi jövőben lesznek érzékelhetők. Ez tipikusan az 
a csoport, amelyet különösen nehéz politikai szem-
pontból megszervezni.47 Továbbá mivel aránytalanul 
nagy számban élnek a fejlődő világban, nincs politi-
kai képviseletük a problémák zöméért felelős orszá-
gokban, ahol a „vesztesek” jól szervezett lobbitevé-
kenysége és a közvéleményt félrevezető kampányai 
uralják a politikai teret.48

Ami azt illeti, már a „győzteseknek” is régóta 
vannak „testületi” érdekei. A biztosítók egy évtize-
de felismerték, hogy a viharok és áradások növek-
vő intenzitása és súlyossága mögött tulajdonképpen 
a globális felmelegedés áll, így ez tehető a nyolcva-
nas és kilencvenes években drámaian megnöveke-
dett biztosítói kifizetések fő felelősévé.49 Az is lát-
ható volt, hogy az alternatív energiaipar nyerni fog 

a széndioxid-kibocsátást korlátozó szabályozások 
életbe lépésével. Mindazonáltal egészen a legutób-
bi időkig ezeknek a cégeknek a közvéleményre és a 
politikai döntéshozatalra gyakorolt hatása eltörpült 
a fosszilis üzemanyagokra alapozott iparnak az er-
re a harcra fordítható hihetetlen mértékű vagyona és 
hatalma mellett.

Világos, hogy a fosszilis üzemanyaggyártás és a 
közösség közötti hatalmi egyenlőtlenség az Egye-
sült államokban súlyos politikai válsághoz vezetett 
az elmúlt két évtizedben: olyan politikai válsághoz, 
amelyben a választott politikai képviselők szövetsé-
gi szinten a választók kifejezett akaratával ellentétes 
irányban jártak el. Közvetlenül a kiotói egyezmény 
létrejötte előtt a new york Times által végzett köz-
vélemény-kutatás szerint az amerikaiak 65 százaléka 
azon a véleményen volt, hogy az Egyesült államok-
nak lépéseket kellene tennie saját gázkibocsátásának 
megfékezésére, „függetlenül attól, hogy más orszá-
gok hogyan járnak el”.50 Mindeközben alig négy hó-
nappal korábban a szenátus 95:0 arányban fogadta 
el a Byrd–Hagel-féle határozati javaslatot, amely tu-
lajdonképpen ennek ellentétét fogalmazta meg: az 
Egyesült államok nem írja alá a kiotói egyezményt, 
amíg az nem fogalmaz meg korlátokat a fejlődő or-
szágokkal szemben is.51 És mivel az 1997-es kio-
tói tárgyalásokra alapozott egyezmény nem követelt 
azonnali korlátozásokat a fejlődő országoktól, a fenti 
határozati javaslat gyakorlatilag bármilyen ratifiká-
lási kísérletet csírájában fojtott el.52 Az egyetlen ma-
gyarázat az amerikai nép akarata és szenátorainak 
szavazatai közötti drámai ellentmondásra a klíma-
változást meggátolni szándékozó korlátozások ese-
tén veszteségeket szenvedő vállalati érdekek elsöprő 
hatalma és befolyása. Ezek között találjuk a szén- és 
olajkitermelő, valamint az autógyártó ágazatot.53

Ezt a politikai válságot a fosszilis energiahordo-
zókra alapozott ipar vezényelte félrevezető kampány 
súlyosbította. A nyolcvanas évek vége óta az olajtár-
saságok, az autógyártók és más ipari érdekeltségek 
számos fedőszervet hoztak létre, azzal a céllal, hogy 
politikai kételyeket ébresszenek a globális felmele-
gedést kutató tudománnyal szemben.54 Ezek közül 
talán a Globális Éghajlati Szövetség (Global Cli-
mate Coalition) a legismertebb, amelyet 1989-ben 
hozott létre az Exxon, a General Motors, a Ford, a 
Shell, a Texaco, a Chevron, a Chrysler, az Amoco, 
az American Forest and Paper Association és még 
egy tucat másik nagyvállalat és nagyipari csoporto-
sulás.55 A szövetség megbízott egy PR-céget, az E. 
Bruce Harrison Company-t, amelynek korábbi sike-
res ügyletei között olyanokat találunk, mint a rovar-
irtószergyártó-ipar képviselete az 1960-as évek ele-
jén, annak érdekében, hogy lejárassák Rachel Car-
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sent és annak Néma tavasz című könyvét.56 A kö-
vetkező évtized során a szövetség több millió dol-
lárt költött arra a kampányra, amely komoly össze-
gekkel támogatta azokat a tudósokat, akik szkepti-
cizmusuknak adtak hangot a globális felmelegedés-
sel kapcsolatban. Emellett a szövetség komoly erő-
feszítéseket tett a Kormányközi Klímaváltozási Bi-
zottság (Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge) munkájában részt vevő tudósok megrágalmazá-
sára és lejáratására. A szövetség keretében erős rek-
lám- és lobbitevékenység folyt.57

A szóban forgó csoportosulás 2002-ben ugyan fel-
oszlott, de számos másik megmaradt. A Tudomány 
Fejlődésének Koalícióját (The Advancement of So-
und Science Coalition) 1993-ban hozta létre a Phil-
lip Morris által megbízott PR-cég, 
annak érdekében, hogy cáfolják és 
hiteltelenné tegyék a Környezetvé-
delmi Ügynökség (Environmental 
Protection Agency58) által készített, 
a figyelmet a passzív dohányzás ve-
szélyeire irányító jelentést.59

Annak érdekében, hogy spontán, 
alulról jövő kezdeményezésnek tűn-
jön (ne pedig annak, ami valójában 
volt: a Phillip Morris fedőcégének), a PR-cég azt ja-
vasolta, hogy más ügyekben is használják a céget, 
például a klímaváltozás kérdésével kapcsolatban. 
Azóta a klímaváltozási kutatások hiteltelenítésé-
nek és lejáratásának fő hangadójává váltak, jelentős 
anyagi támogatást kaptak az Exxontól és más ener-
giaipari cégektől. Az Exxon-Mobil csak 2005-ben 
6,8 millió dollárt fizetett olyan think tank vállalko-
zásoknak, mint például a Versenyképes Vállalat In-
tézet (Competitive Enterprise Institute), amely Al 
Gore filmjével egy időben olyan televíziós reklámfil-
met készített, amelyben azt állította, hogy a szén-di-
oxid valójában kedvező a környezet számára.60

Kétségtelen, hogy két évtized elteltével az ilyen 
félrevezető kampányok ereje csökkenőben van, 
ugyanis a Föld felmelegedésének bizonyítékait egy-
re nehezebb letagadni. A kilencvenes évek vége óta 
a nagyvállalatok, mint például a BP és a Shell, fo-
kozatosan elpártoltak a megrögzött tagadás straté-
giájától, amelyhez az Exxon-Mobil ragaszkodott a 
legmakacsabban.61 De még az Exxon-Mobile is vál-
toztatott némileg a hozzáállásán, s 2006-ban beje-
lentette, hogy nem támogatja tovább a Versenyképes 
Vállalat Intézetet.62

Az energiafelhasználás csökkentése mindig is 
győzelmet ígérő ajánlat volt az üzlet és a környezet-
védelem számára is, és ahogy a globális felmelege-
dés veszélyei egyre inkább beépülnek a közgondol-
kodásba, a nagyvállalatok felismerik, hogy az ener-

giafelhasználás hatékonyságának javítása PR-nyere-
séggel járhat.63 Ahogyan a kötelező széndioxid-ki-
bocsátási korlátozások politikai elkerülhetetlensé-
ge tagadhatatlanná válik, a nagyvállalatok egyre na-
gyobb számban ismerik fel – köztük a fosszilis ener-
giahordozó-ipar képviselői közül is néhányan, hogy 
a széndioxid-kibocsátás csökkentése a haszon vég-
összegének szempontjából még kedvező is lehet.64 Jó 
példája e terjedő gyakorlatnak a TXU energiaszol-
gáltató kivásárlása, amelynek során a vállalat nagy 
nyilvánosságot kapott megegyezést kötött a környe-
zetvédő csoportokkal arról, hogy tizenegy terve-
zett szénbányájának terveiből nyolcat elvet. A fosz-
szilis energiahordozó-ipar néhány meghatározó sze-
replője felismerte, hogy amikor a széndioxid-kibo-

csátás korlátozása elkerülhetetlenül 
érvénybe lép, a szabályozás részle-
tei – köztük az, hogyan osztják szét 
a kezdeti kvótákat az akkori keres-
kedelmi tervezetben – szabják meg, 
kik lesznek a győztesek és kik a 
vesztesek. Azok, akik korán támo-
gatni kezdték a széndioxid-kibocsá-
tás korlátozásának elvét, helyet kap-
nak majd a tárgyalóasztalnál, és így 

könnyebben boldogulnak az egyezség megkötésekor. 
Ez ösztönözhette a Duke Energyt és kilenc másik 
meghatározó nagyvállalatot a környezetvédelemmel 
foglalkozó két nem kormányzati szervezethez való 
csatlakozásra (Environmental Defense, natural Re-
sources Defense Council) annak érdekében, hogy 
felhívják a figyelmet arra: elkerülhetetlen az orszá-
gos szintű korlátozás ahhoz, hogy a széndioxid-ki-
bocsátás a következő tizenöt év alatt 10-30 száza-
lékkal csökkenjen.65

Mindezen vállalati kizöldülés láttán könnyű szem 
elől téveszteni azt a súlyos hatalmi egyenlőtlenséget, 
amely továbbra is meghatározza a klímaváltozásról 
szóló politikai vita hátterét. A zöld útra térő válla-
latokról szóló történetek egyre növekvő mértékben 
szövődnek bele a nagyvállalatról mint megtérő és 
bűneit jóvá tevő vétkesről szóló szélesebb kulturális 
narratívába. Akárcsak a Grincs, aki megáll a hegy-
tetőn, hogy hallhassa a karácsonyi dalokat éneklők 
örömteli hangját, az újsütetű zöld vállalat is meg-
hallotta a környezetvédelmi fohászt, és szíve a dup-
lájára nőtt. De hiba lenne azt hinni, hogy a fosszilis 
energiahordozó-ipar számos szereplője által a globá-
lis felmelegedés ügyében tett engedmények azt je-
lentenék, hogy a vállalatok hirtelen a közösség érde-
keit kezdték volna képviselni.

A vállalatok célja ma is az, hogy a részvényesek 
rövid távú hasznát helyezzék előtérbe. Még ha fel 
is adják szembenállásukat és leülnek a tárgyalóasz-

KÉT ÉVTIZED ELTELTÉ-
VEL AZ ILYEN FÉLREVE-
ZETÔ KAMpÁNYOK ERE-
JE cSÖKKENÔbEN VAN, 
UGYANIS A FÖLD FEL-
MELEGEDÉSÉNEK bIZO-
NYíTÉKAIT EGYRE NE-

hEZEbb LETAGADNI. 
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talhoz, elismerve a globális felmelegedés tényét és 
a megfékezését célzó szabályozások szükségességét, 
azt elsődlegesen a rövid távú osztalékérték megőrzé-
sének céljával fogják tenni.

Összefoglalva: a klímaváltozás katasztrofális kö-
vetkezményeinek megelőzéséhez szükséges intéz-
kedések meghozatalára való képtelenségünk elter-
jedt magyarázata, a közlegelők tragédiája okozta pi-
aci csőd valójában a legkisebb problémánk. Persze 
létezik a közlegelők klasszikus tragédiája, de ahogy 
Garrett Hardin negyven évvel ezelőtt megfogal-
mazta, a közlegelők tragédiájának van megoldása: a 
„kölcsönös megegyezésen alapuló kölcsönös korláto-
zás”.66 Azok az intelligens, racionális szereplők, akik 
felismerik a közös természeti források közös kiak-
názásának következményeit, képesek az összefogás-
ra, és közös elhatározásból járhatnak el a kizsákmá-
nyolás megelőzésének érdekében. És ahogy azt Eli-
nor Ostrom megmutatta, a kis egalitárius közössé-
gekben a közös problémák ilyen kollektív megoldá-
sa teljesen megszokott.67 Azaz a közlegelők tragé-
diája önmagában véve nem feltétlenül tragikus. Az 
alapvetőbb és makacsabb probléma a klímaváltozást 
gátló szabályozások vesztesei, illetve nyertesei kö-
zötti hatalmi kiegyensúlyozatlanságból fakadó po-
litikai válság.

Annak lehetőségét, hogy a hatalmi egyenlőtlen-
séget tekintsük a probléma gyökerének, egy továb-
bi kulturális narratíva is akadályozza, s ez a „meg-
térő bűnös vállalat” történet egyik mellékszálának 
tekinthető. Ebben az elbeszélésben az erényes zöld 
vállalatok arra használják gazdasági súlyukat, hogy 
fogyasztóiknak felkínálják (bár általában felárért) a 
környezetbarát termékek megvásárlásának lehetősé-
gét.68 Kiegyenlíthetjük az utazásunkhoz igénybe vett 
repülőgép széndioxid-kibocsátását, ha faültetési cél-
ra adományozunk egy bizonyos összeget, vagy éppen 
újrafelhasznált anyagokból készült vállfát vásárolunk 
a szupermarketben. Egyéni szinten az ilyen termé-
kek kétségkívül járnak némi haszonnal, de kultu-
rális szinten annak az elbeszélésnek a fenntartását 
segítik, amely eltakarja előlünk a hatalmi egyenlőt-
lenséget, a probléma valódi gyökerét, mert a klíma-
változást egyszerűen az egyéni akaratok okozta hi-
bának állítja be. Ebben a történetben a nagyválla-
lat új szerepet kap, az ártatlan brókerét, a szabad pi-
ac működésének semleges elősegítőjét, aki az egyé-
ni fogyasztók igényeit elégíti ki azzal, hogy eljuttat-
ja hozzájuk az általuk kívánt termékeket. 

Az a roppant hatalom és azok a hatalmas erőfor-
rások, amelyek felett e vállalatok rendelkeznek, ki-
kerülnek az érdeklődés középpontjából. A problé-
ma már nem a hatalmi egyenlőtlenség, hanem a fo-
gyasztó mint károkozó. Eszerint ha mindannyian 

energiatakarékos villanykörtéket használnánk meg 
nem óriási városi terepjárókat vezetnénk, minden 
rendben volna.

A klímaváltozásnak mint az egyéni akarat hibájá-
nak elbeszélése a hatalmi egyenlőtlenség problémá-
jának elrejtését szolgálja azzal, hogy visszairányítja a 
figyelmet a piacra mint a probléma eredetének és le-
hetséges megoldásának helyére. Ezzel azt a reményt 
kelti, hogy ha képesek lennénk valahogy finomhan-
golni a fogyasztói preferenciákat, akkor továbbra is 
fenntarthatnánk a piac hatékony, a jólétet maxima-
lizáló működéséről alkotott képet.

Ez a történet a közgazdasági törvényszerűségeket 
figyelmen kívül hagyó két alapvető félreértést tar-
talmaz.

Először is, az „egyéni akarat” elbeszélése elfelej-
ti megemlíteni, hogy az egyéni piaci igényeket jelen-
tős mértékben a vállalati hatalom formálja, korlátoz-
za vagy kényszeríti ki. A vállalati hirdetések és a vál-
lalati hátterű szórakoztatóipar nagy szerepet játszik a 
fogyasztói igények alakításában. Ha a reklámok, fil-
mek és tévéshow-k a Smartot állítanák be menőnek a 
városi terepjárók helyett, több Smart és kevesebb vá-
rosi terepjáró lenne az utakon. Viszont ha láttuk a Ki 
ölte meg az elektromos autót? című filmet – amely 
dokumentálja a General Motors döntését, amellyel 
kivonta elektromos járművét a piacról, látva annak 
elsöprő piaci sikerét –, akkor egyet kell értenünk ab-
ban, hogy az egyéni fogyasztók által kifejezett piaci 
igényeket a vállalati hatalom korlátozza.

Másodszor, az „egyéni akarat” elbeszélése elfelejti 
megemlíteni, hogy az egyéni fogyasztók rendelkez-
hetnek olyan politikai preferenciákkal, amelyek je-
lentősen különböznek piaci igényeiktől. Gazdasági 
szemszögből tekintve a klímaváltozás természetesen 
tükrözi az egyéni akarat hibáját. Mégpedig azért, 
mert a „közlegelők” tragédiájának eredményeként 
minden egyes fogyasztó piaci igénye hozzájárul ah-
hoz, hogy ne történjen semmi a klímaváltozás meg-
akadályozására. De Garrett Hardin már elmondta 
négy évtizeddel ezelőtt, hogy a közlegelő tragédiá-
ját kollektív cselekvéssel oldhatjuk meg. És ami mi-
att ez a közös cselekvés lehetséges, az az, hogy az 
egyének képesek olyan politikai preferenciákat meg-
fogalmazni, amelyek határozottan, radikálisan kü-
lönböznek piaci igényeiktől.69 lehetséges, hogy nem 
veszem a fáradságot, hogy energiatakarékos fényfor-
rásokra cseréljem a hagyományos izzókat az ottho-
nomban, mert nem vagyok benne biztos, hogy má-
sok is vennék a fáradságot, ami már valami hatással 
is járna, ugyanakkor nagyon is támogatnám a tör-
vényhozó olyan előterjesztését, amely mindenki szá-
mára kötelezővé tenné az energiatakarékos fényfor-
rások beszerelését.70
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Valójában ez a kép fejezi ki az amerikai nyilvá-
nosság hozzáállását a klímaváltozás kérdéséhez. 
legalább egy évtizede az amerikaiak nagy többsége 
támogatja az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
korlátozására alkotott határozatokat, akkor is, ha 
azok némi pénzügyi áldozattal járnának. Egy tavaly 
tavaszi, a Time/ABC news és a Stanford Egyetem 
által végzett közvélemény-kutatás szerint a válaszo-
lók 87 százaléka az üvegházhatású gázok kibocsá-
tását korlátozó kormányzati rendelkezések mellett 
foglalt állást.71 59 százalék még az üzemanyagadó 
bevezetését is elviselné, ha az hozzájárulna a globá-
lis felmelegedés mérséklődéséhez.72 Egy 2003-ban 
végzett közvélemény-kutatás szerint az amerikai-
ak 80 százaléka támogatná az útadó emelését mint 
a globális felmelegedés mérséklésének eszközét, és 
69 százalékuk akkor is az ilyen tervek mellett len-
ne, ha az az autófenntartás költségeinek emelkedé-
sével járna.73

A hatalmi egyenlőtlenség által okozott politi-
kai válság nélkül ezeket az állampolgári igényeket 
már régóta a globális felmelegedés lassítása érdeké-
ben végzett értelmes politikai tevékenységre lehetett 
volna váltani.

Mivel emberi jogi tradíciónk alapvetően a hatal-
mi egyenlőtlenség miatti aggodalomban gyökere-
zik, a klímaváltozással kapcsolatos állítások embe-
ri jogi terminusokban való megfogalmazása kívána-
tos fordulatot hozhat a vitában, a figyelemnek a pia-
ci zavar helyett a politikai csődre való irányításával. 
Ahelyett, hogy arról vitatkozunk, hogyan lehet a 
legpontosabban kifejezni dollárban a klímaváltozás-
sal kapcsolatos szabályozások költségeit és hasznát, 
azon kellene gondolkodnunk, hogyan gátolhatnánk 
meg a hatalmi egyenlőtlenség által a kollektív dön-
téshozatali folyamatokban okozott torzulásokat. Az, 
hogy az északi sarkkörön élő eszkimók az emberi jo-
gi diskurzus nyelvén utasítják vissza az Egyesült ál-
lamok kormányának az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának korlátozásában mutatott tehetetlenségét, 
elősegíti, hogy ebben az irányban gondolkodjunk to-
vább, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy napvilág-
ra kerüljön az a mély hatalmi és erőforrásbeli egyen-
lőtlenség, amely a sarkvidék megélhetésért vadászó 
és halászó népe és a világ leggazdagabb országainak 
politikáját alakítók között áll fenn. Ugyanez a hely-
zet a niger-delta emberi jogaikat követelő nincstelen 
lakóival, akik visszautasítják a világ negyedik leg-
nagyobb nyereségét elérő cégének, a Royal Dutch 
Shellnek azt a döntését és gyakorlatát,74 hogy min-
den egyes nap sok tízmillió köbméter földgázt éget-
nek el olajfúrótornyaikon, több üvegházhatású gázt 
juttatva a légkörbe, mint Afrika összes Szahara alat-
ti országa együttesen.75

KON K LÚZIÓ

Ahogy az emberi jogok adták a jogi választ a XX. 
század legmélyebb erkölcsi kríziseire, úgy a XXI. 
század legmélyebb erkölcsi krízisére – a klímavál-
tozásra – adandó válaszban is fontos szerepet játsz-
hatnak. Az emberi jogok alapvetően a gyengéknek 
és szegényeknek a gazdagok és hatalmasok álta-
li kizsákmányolása és elnyomása elleni eszközként 
jött létre – hogy erőt adjon Dávidnak a Góliát el-
leni harcban. A klímaváltozás Dávid–Góliát küz-
delemként való bemutatása elsőre furcsának tűnhet 
a jóléti gazdaság által átitatott társadalom számá-
ra. Olyan buzgón görnyedünk számológépeink fölé, 
hogy a GDP-re vetített százalékban számoljuk ki a 
felmelegedő bolygó okozta költségeket és hasznokat, 
hogy teljesen elvesztettük szem elől azokat a realitá-
sokat, amelyek körbevesznek bennünket. A klíma-
változásról mint emberi jogi problémáról való gon-
dolkodás segíthet meglátni, hogy nem pusztán költ-
ség-haszon kérdésről, hanem győztesekről és vesz-
tesekről van szó. Arról, hogy kisszámú, de nagy ha-
talommal rendelkező szereplő meggátolja a politi-
kai rendszert abban, hogy megvédje a nagyszámú, 
de erőtlen többséget. De talán még ennél is fonto-
sabb, hogy a klímaváltozás emberi jogi ügyként való 
felfogása komolysággal, felelősségérzettel és erkölcsi 
súllyal itatódik át, amelynek mindannyiunk számá-
ra van üzenete: most valami másról van szó; ez olyan 
ügy, amelyet a napi politika hangoskodásától és zsi-
vajától elkülönítve kell szemlélni, és legjobb énünk 
figyelmét követeli meg.

(Fordította: Kiss Dávid)
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