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Jóllehet magánlátogatáson van 
Magyarországon, beszélgetésünk 
apropója egy aktuális esemény. A 
magyar Országgyűlés a jövő hé-
ten készül szavazni a tavaly 
novemberben létrehozott jövő 
nemzedékek országgyűlési biz-
tosának személyéről.1 Az erede-
tileg a jelenlegi köztársasági el-
nök, Sólyom László által készí-
tett törvényjavaslat elfogadása 
jórészt a Védegylet hétéves lob-
bizásának eredménye. A szerve-
zet a javaslat elfogadását köve-
tően az új intézmény különleges-
ségét hangsúlyozta a nemzetközi 
színtéren. Hogyan látja Ön eze-
ket a magyarországi fejleménye-
ket? Valóban siker a jövő nem-
zedékek intézményes képvisele-
tének létrehozása? Vannak ha-
sonló intézmények, vagy egyéb, 
ezt célzó megoldások más orszá-
gokban? Mennyire fontos ez az 
esemény a nemzetközi jog szem-
pontjából?

nagy öröm számomra, hogy ma 
itt lehetek Budapesten. úgy vé-
lem, rendkívül fontos esemény, 
hogy a parlament elfogadta a jö-
vő nemzedékek ombudsmanja 
intézményét létrehozó törvényt. 
Fontos olyan nemzeti intézmé-
nyek létrejötte, amelyek bizto-
sítják, hogy a jövő generációk ér-
dekei megfelelő súllyal figyelem-
be legyenek véve azoknak a dön-
téseknek a során, amelyek hatást gyakorolnak rá-
juk. Olyan kérdésben például, mint az infrastruk-

turális beruházások, a veszélyes 
nukleáris hulladék elhelyezése 
vagy a talajra vonatkozó dönté-
sek és hasonlók. Kiemelkedő je-
lentősége van ennek a fejlemény-
nek, s egyre gyűlnek a tapaszta-
latok az effajta nemzeti intézmé-
nyekről. Ilyen az izraeli Knesszet 
által elfogadott jövő nemzedékek 
parlamenti biztosa.2 Korábban, 
még Mitterand idejében, a né-
hai Jacques yves Cousteau kez-
deményezése alapján a francia el-
nök végrehajtó testületén belül is 
létrehoztak egy bizottságot a jö-
vő nemzedékek szempontjainak 
megjelenítésére.

Mi történt ezzel a testülettel?

nos, elkezdett a nukleáris kér-
désekkel foglalkozni, ami Fran-
ciaországban különösen kényes 
kérdés, így aztán miután Mitte-
rand mandátuma lejárt, ez a bi-
zottság sem folytathatta a mun-
kát. A jövő nemzedékek om-
budsmanja azonban hihetetlenül 
fontos szerepet tölthet be. Bizto-
síthatja, hogy a hosszú távú ér-
dekek a mostani döntések során 
is figyelembe legyenek véve. És a 
„jövő nemzedékek” vagy a „jövő 
nemzedékek érdekei” kifejezések 
behozatalával elérheti, hogy ez a 
hosszú táv ne csak a mi saját jö-
vőnkre vonatkozó perspektíváin-
kat jelentse, hanem hogy való-

ban feltegyük magunknak a kérdést, mire lesz szük-
ség a jövőben, és a jelenlegi döntéseink hogyan hat-
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nak minderre. Szóval gratulálok a kezdeményezé-
sükhöz.

Említette, hogy a jelenben meghozott döntések ha-
tást gyakorolhatnak a jövő nemzedékekre. Mégis 
hogyan zsákmányoljuk ki a jövő nemzedékeket a 
jelenlegi döntéshozatali mechanizmusokon keresz-
tül? Tudna említeni néhány példát vagy a modern 
társadalom olyan folyamatait, amelyek révén jelen-
legi jólétünk terheit a jövő generációkra hárítjuk?

Valahányszor úgy cselekszünk, hogy nem vesszük 
számításba annak költségeit a jövő nemzedékek szá-
mára, potenciálisan őket terheljük. Gyakran nem is-
merjük fel, hogy a források a jövő számára is érté-
kesek lehetnek. Számos múltbeli példát is felhozha-
tunk erre. Korábban, mielőtt a földgáz értékét fel-
ismerték volna, úgy termelték ki a kőolajat, hogy a 
feleslegesnek tekintett gázt egyszerűen elégették. 
Aztán később a héliumot is tartalmazó gázkészle-
tek kitermelésekor a héliumtól szabadultak meg ha-
sonlóképpen, amíg történetesen ki nem derült, hogy 
a hélium bizonyos alkalmazások során nem helyet-
tesíthető mással, és ha technikailag esetleg lehetsé-
ges is, rendkívül költséges, hogy később visszanyer-
jük a héliumot. Ez jó példa arra, amikor valaki a jö-
vő nemzedékekre komoly hatást gyakorló döntéseket 
hoz. Vagy a magas biodiverzitású területek nagy ará-
nyú pusztítása, vagyis a biológiai sokféleség csökke-
nésének időben egyre növekvő üteme szintén rend-
kívül súlyos probléma. A biodiverzitás csökkenésével 
olyan fajok sokasága tűnik el a Földről, amelyeket 
még nem is ismerünk, és azt sem tudjuk, hogy mi-
lyen mezőgazdasági, orvosi, ipari vagy egyéb hasz-
nosításuk volna lehetséges. Hasonló a helyzet a ta-
laj termőképességének csökkenésével. nem arról van 
szó, hogy nem ültethetünk és vághatunk ki fákat. 
A jövő generációk érdekei akkor sérülnek, ha a talaj 
produktivitása általánosan csökken, vagy ha magas 
biodiverzitású területeket pusztítunk el, hogy a he-
lyükön ültetvényeket hozzunk létre. Ilyen továbbá a 
nukleáris hulladék elhelyezése azoknak a lehetséges 
hatásoknak a figyelembevétele nélkül, amelyek a jö-
vőre vonatkoznak, s ez a jövő azzal sem feltétlenül 
lesz tisztában, hogy hol és milyen körülmények kö-
zött helyeztük el ezt a hulladékot. Vagy akár az egy-
szerű települési szennyvízkezelő rendszerek és más 
infrastrukturális létesítmények kiépítése: a fenntartás 
hosszú távú költségeinek és nehézségeinek megfelelő 
figyelembevétele nélkül ugyancsak a jövő nemzedé-
kekkel kapcsolatos fontos kérdéseket vet fel.

Mindezen példák nyomán mondana néhány szót a 
nemzedékek közti igazságosság lehetséges elveiről?

Az alapkoncepció az, hogy valamennyi nemzedék-
nek partnerként együtt kell működnie a Föld hasz-
nálata és megőrzése során. Minden generációnak 
olyan vagy még jobb állapotban kell hátrahagynia a 
Földet, természeti és kulturális erőforrásait, ahogyan 
örökölte. Ez a nemzedékek közti igazságosság alap-
jául szolgáló három elvhez vezet. De mielőtt bele-
mennénk az elvek taglalásába, meg kell vizsgálnunk 
néhány ismérvet, amelyek ezeket az elveket alakítot-
ták. úgy vélem, legalább négy ilyen kritériumot azo-
nosíthatunk. Az első: nem várhatjuk el a jelenlegi 
nemzedékektől, hogy túl sok áldozatot hozzanak a 
jövő oltárán, másfelől mégis biztosítanunk kell, hogy 
a ma élő generációk figyelembe vegyék a jövőt, te-
hát valamiféle egyensúlyra van szükség. nem látjuk 
előre a jövő nemzedékek értékválasztásait, úgyhogy 
olyan forrásokat kell biztosítanunk számukra, ame-
lyek révén kielégíthetik igényeiket és választhatják 
saját értékeiket. Olyan elvekre van ráadásul szükség, 
amelyek a világ legkülönbözőbb kultúrái számára is 
elfogadhatók, végezetül kellően egyértelműek ah-
hoz, hogy alkalmazhatók és a gyakorlatban hasz-
nálhatók legyenek.

Mindezt szem előtt tartva a nemzedékek közti 
intergenerációs igazságosság három elvét fogalmaz-
tam meg. Az első a lehetőségek megőrzése vagy a 
választási lehetőség elve: a természeti erőforrások te-
kintetében ez az erőforrások változatosságának meg-
őrzését jelenti, hogy a jövő nemzedékek is használ-
hassák azokat a saját értékválasztásaik és igényeik 
kielégítése érdekében. A második elv a minőség elve, 
azaz a jelen és a jövő hasonló minősége fenntartásá-
nak elve, a természeti környezet és az emberi kör-
nyezet hasonló minőségének értelmében. A harma-
dik az egyenlő hozzáférés elve, azaz a jelen és a jövő 
nemzedékeknek a Föld erőforrásaihoz való megkü-
lönböztetésmentes hozzáférés lehetősége. Itt hang-
súlyoznám, hogy az egyenlő hozzáférés mind inter-, 
mind intragenerációs értelemben érvényes alapelv, 
tehát a jelenleg élő nemzedéken belüli aránytalan 
különbségek a forrásokhoz való hozzáférésben szin-
tén ellentmondanak ennek az elvnek. Azaz a társa-
dalmi igazságosság és a nemzedékek közötti igaz-
ságosság szorosan összefügg egymással. nevezhet-
jük ezt a három elvet az egyenlő választási lehető-
ségek, az egyenlő minőség és a megkülönböztetés-
mentes hozzáférés elvének.

Ha ezeket az elveket a gyakorlatban kívánjuk al-
kalmazni, akkor le kell „fordítanunk” a jog és a po-
litika nyelvére. Van azonban egy súlyos elvi prob-
léma a jövő nemzedékekkel: az, hogy nem létez-
nek. Valamennyi jogfosztott és kizsákmányolt ma 
élő embercsoport megteremtheti legitim képvisele-
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tét a demokratikus politikai berendezkedés külön-
böző mechanizmusain keresztül. De mit tehetünk 
a jövő nemzedékekkel? Hogyan hozható létre jogi 
vagy intézményes képviseletük, ha azt sem tudjuk, 
mit akarnak majd vagy mi lenne az ő választásuk 
egy jelenlegi döntési helyzetben? Hogyan lehet ke-
zelni ezt a nehézséget, nemlétezésük problémáját?

Arra gondol, hogyan alkalmazhatjuk a fenti három 
elvet? nos, létre kell hoznunk a jövő nemzedékek 
képviseletét. Ha az utánunk jövő generációk nem is 
léteznek ma még, az érdekeik azonosíthatók. úgy is 
felfoghatjuk, hogy vannak jogaik. A három alapelv-
re pedig tekinthetünk akár úgy, hogy azok csupán 
kötelezettségeket teremtenek a jövő nemzedékekkel 
szemben, vagy elismerhetjük őket olyan jogok alap-
jaiként, amelyekkel megfelelő kötelezettségek járnak 
együtt. És ha úgy értelmezzük őket, mint megfele-
lő kötelezettségekkel együtt járó jogokat, akkor ezek 
védelmére és kiteljesítésére alkalmas intézményeket 
is létrehozhatunk.

Úgy érti, hogy a „jövő nemzedékek jogai” egyfaj-
ta metaforikus jogok, amelyekből megkonstruálha-
tók kötelezettségeink, feladataink a jövő nemzedé-
kekkel szemben?

Jogokról van szó, és velük együtt járó, korrelatív kö-
telezettségekről. Elméletben valakinek csak úgy le-
hetnek jogai vagy kötelezettségei, ha ezekkel együtt 
korrelatív jogok és kötelezettségek is járnak.

És ezek révén teremthető meg a jövő nemzedékek 
jogi védelme?

Pontosan. no már most bár az UnESCO nyilat-
kozata3 kizárólag a jövő nemzedékekkel szembe-
ni kötelezettségekről beszél (bár erről komoly viták 
folytak a nyilatkozat szövegezése során, hogy elis-
merje-e a dokumentum a jövő generációk jogait), 
ha valakinek jogai és kötelezettségei egyaránt van-
nak, az alátámasztja és megerősíti a jövő generáci-
ók helyét az asztalnál már ma, s ez azt jelenti, hogy 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket az érdeke-
ket. Felmerül a kérdés: hogyan lehetnek jogai a jövő 
nemzedékeknek, ha még azt sem tudjuk, hány indi-
viduum lesz a jövőben, és még meg sem születtek. 
Ez nagyon ésszerű kérdés, különösen, ha valaki úgy 
tekint a jogokra, mint amelyek kizárólag individuu-
moknak adhatók meg. 

Ha azonban olyan jogokként gondoljuk el őket, 
amelyekkel a létező nemzedékek minden tagja ren-
delkezik, mondjuk csoportjogokként vagy generáci-
ós jogként, akkor máris azonosíthatunk bizonyos jo-

gokat, amelyek fontosak a Föld hosszú távú épsége 
és működőképessége szempontjából.

Egy másik újszerű megközelítése a jövő generá-
ciók problematikájának a környezeti igazságos-
ság koncepciója. Ez összeköti a társadalmi igaz-
ságtalanságot a jövő nemzedékek kizsákmányo-
lásával. De természetesen itt is vannak nehézsé-
gek. A jövő nemzedékek és a jelen generációk ér-
dekei akár konfliktusba is kerülhetnek egymással. 
Milyen mértékben kell figyelembe vennünk a jö-
vő nemzedékek érdekeit vagy jogait a jelenlegi em-
beriség kárára? Van erre vonatkozóan valamiféle 
hüvelykujjszabály?

Azt gondolom, hogy a nemzedékek közti igazságos-
ságot ma kell megvalósítanunk. És úgy vélem, hogy 
a nemzedékek közti és a nemzedéken belüli, az in-
ter- és intragenerációs igazságosság valójában össze-
egyeztethető egymással. nem várható el az embe-
rektől, hogy eleget tegyenek a jövő nemzedékekkel 
szembeni kötelezettségeiknek, amíg nem valósulnak 
meg a természeti erőforrásokhoz, a minőségi kör-
nyezethez és az alapvető életfeltételek kielégítéséhez 
fűződő alapvető jogaik. És csak mindezek megvaló-
sulását követően várhatjuk a nemzedékek közti igaz-
ságosság megjelenését. úgyhogy azt gondolom, na-
gyon oda kell figyelnünk. Amellett érvelnék ugyan-
akkor, hogy a nemzedéken belüli igazságosság a 
nemzedékek közti igazságosságból származik, vagy 
származhat, mivel létezik az időn átívelő partnerség 
és a nemzedékek közti egyenlőség fogalma, legalább 
a választási lehetőségek, a sokféleség és a hozzáfé-
rés tekintetében. És ahogyan a jövő generációk élő 
nemzedékekké válnak, megöröklik mindezt, azon-
ban egymáshoz és a jelen nemzedékek tagjaihoz fű-
ződő viszonyban öröklik meg, és így ugyanolyan kö-
telezettségeik támadnak. A jövő nemzedékek és a 
ma élő generációk egyes tagjait azonos kötelezett-
ségek kötik össze, amelyek előírják, hogy minden-
ki, így a ma élő generációk minden tagja jogosult 
az egyenlő választási szabadság, az egyenlő minő-
ség és a megkülönböztetésmentes hozzáférés jogá-
nak érvényesítésére. Az igazságosság általános elvei 
egyaránt érvényesek a jövő és a jelen nemzedékekre. 
nyilvánvalóan egyes politikai, szakpolitikai dönté-
sek esetében igazolható lesz majd, hogy komoly tra-
de-offok, választási helyzetek alakulnak ki a jelen és 
a jövő nemzedékek között. De a nemzedékek közti 
igazságosság egyik fontos alapelve, hogy nem rakha-
tunk irracionális terheket a jelenlegi generációk vál-
lára azért, hogy meghatározatlan jövőbeli igénye-
ket elégítsünk ki, miközben a jelenlegi döntések so-
rán sincs jogunk kirekeszteni a jövő nemzedékeket a 
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források felhasználásából. Ennek érdekében dönté-
seinket alaposan meg kell vizsgálnunk egy „interge-
nerációs lencsén” keresztül is, hogy biztosítsuk mind 
a nemzedékek közötti, mind pedig a nemzedéken 
belüli igazságosság érvényesülését.

Ez összekapcsolja a jövő nemzedékek jogait a fenn-
tartható fejlődés sokat vitatott fogalmával és a ha-
gyományos környezetvédelemmel is – legalábbis 
Magyarországon a jövő nemzedékek ombudsman-
járól folyó viták során rendszeresen felcserélhetőnek 
tekintették a kettőt. Érdemes megkülönböztetni a 
generációk közötti igazságosságot és egyenlőséget a 
környezetvédelemtől? Van különbség a hagyomá-
nyos környezeti nézőpont és a jövő nemzedékek ér-
dekeinek védelme között?

A jövő nemzedékek jövőbeli érdekeinek védelme 
távolba tekintő szemléletet igényel. Vannak olyan 
környezetvédelmi problémák, amelyek nem vet-
nek fel ilyen távlatos szempontokat. Itt van példá-
ul a zajszennyezés. Bizonyos esetekben ez nagyon 
súlyos környezeti probléma, különösen például gyá-
rakban, de megoldható, és nem jelent szükségkép-
pen hosszú távú problémát. Ehhez hasonlók a lég-
szennyezés bizonyos típusai, és a világ számos pont-
ján sikerült is javítanunk a levegőminőségen szá-
mos szennyezőanyag tekintetében. Egyes vízszeny-
nyezések, amelyeket a vizek biológiai oxigénigényé-
vel lehet jellemezni, ugyanilyenek. Segíthetünk raj-
ta, és nincs szó feltétlenül hosszú távú, a jövő nem-
zedékekre hatást gyakorló problémákról. úgyhogy 
azt mondanám, hogy a környezeti kérdések között 
vannak, amelyek ma jelentenek problémát, és van-
nak, amelyek nagyon hosszú távon is jelentkezhet-
nek. A nemzedékek közti igazságosság olyan inhe-
rensen hosszú távú problémákra fókuszál, amelyek-
nek széles körű, hosszan tartó és komoly következ-
ményei vannak. úgy vélem ugyanakkor, hogy bő-
ven túlnyúlik a környezeti kérdéseken, és olyan te-
rületekre is kiterjed, mint a kulturális örökség vagy 
hasonló ügyek. A nemzedékek közti egyenlőség tá-
gabb koncepció, mint a fenntartható fejlődés, még 
ha az az alapja is ennek a fogalomnak.

Milyen más területeket tudna említeni?

Ez attól is függ, hogy mennyire akarjuk kiterjesz-
teni a koncepciót, de magában foglalhatja például 
az egészséggel kapcsolatos kérdéseket. Vagy ide tar-
toznak például a tudományos kutatást illető prob-
lémák is. Tegyünk fel intergenerációs szemüveget 
és mondjuk azt, hogy hétfőn reggel belép az irodá-
jába mint politikai döntéshozó. Mit csinálna más-

képpen, a nemzedékek közti igazságosság elvét fej-
ben tartva? Ilyen lehet például egy beruházás jó-
váhagyása. A jövő nemzedékek szempontjából az 
adott beruházás hosszú távú fenntartásának költsé-
gei és nehézsége alapvető kérdés lehet. Vagy a kör-
nyezetállapot monitorozása során az olyan szennye-
ző anyagok vizsgálata, melyek hosszú távon fejte-
nek ki mérgező hatást, vagy pedig a visszafordítha-
tatlan élőhely-átalakítások követése fontos kérdéssé 
válik. A környezeti hatásvizsgálat során lényeges fi-
gyelembe vennünk azokat a hosszú távú hatásokat 
is, amelyek befolyásolják a jövő nemzedékek jólétét. 
Egy másik fontos fókusza lehet az ilyen intergenerá-
ciós szempontok alkalmazásának, hogy vajon a tu-
dományos és technológiai kutatások és fejlesztések 
során a jövő nemzedékek egészséges és működőké-
pes környezetének megóvásához szükséges vizsgá-
latok megtörténnek-e. Ezeknek a kutatásoknak ki 
kell terjedniük a környezetállapot monitorozására, 
kockázatelemzésekre, a forrásfelhasználások haté-
konyságának növelésére, alternatív megoldások és 
helyettesítő anyagok kifejlesztésére, azonosítaniuk 
kell a jövő nemzedékek számára értékes forrásokat, 
és hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy jobban megért-
sük a természeti és társadalmi rendszereket, ezzel is 
segítve a jövő nemzedékeket környezetük megfele-
lő kezelésében. Egyes ilyen kutatások, mint példá-
ul a felszín alatti vízbázisokra vonatkozók, alapve-
tő fontosságúak. A szennyeződések eltávolítása a ta-
lajvízből és más vízadó rétegekből rendkívül nehéz, 
és a szennyezések akár a felszíni vizeket is elérhe-
tik. Alaposabb kutatásokra van szükség ezen a terü-
leten. A magánszektor számára azonban ezek a ku-
tatások nem érdekesek, nem térülnek meg az ebbe 
fektetett források.

Úgy tűnik, a válaszok a jövő nemzedékekkel kap-
csolatos elméleti problémákra már vagy másfél év-
tizede adottak. Könyveiben és cikkeiben a nyolc-
vanas évek végétől ugyanezekkel a kérdésekkel fog-
lalkozik. Van valami újdonság az elmúlt mond-
juk tizenöt évben a jövő generációkat illető teóri-
ák területén? Vagy az elméleti alapok a kilencvenes 
évek eleje óta adottak, és manapság azok a legfon-
tosabb kérdések, hogy megfelelő lobbizással rábír-
hatók-e a döntéshozók és a közintézmények a nem-
zedékek közti igazságosság koncepciójának elfoga-
dására, megváltoztatható-e a jogszabályi környe-
zet, és létrehozhatók-e új intézményes vagy alkot-
mányos megoldások az intergenerációs igazságos-
ság szavatolására? Hogyan látja tehát, változik 
az elméleti háttér, vagy „csupán” ezeknek az el-
veknek és elméleteknek a gyakorlatba való átülte-
tése a kérdés?
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Az alapvető probléma a gyakorlati megvalósítás, és 
hogy ez milyen újítások révén lehetséges. Számos 
fontos eset mutatja a jogfejlődésben a nemzedékek 
közti egyenlőség elvének megjelenését. legutóbb 
2006-ban a kenyai legfelsőbb Bíróság alkalmazta 
az elvet egy vízszennyezési ügy kapcsán. Korábban, 
1993-ban a Fülöp-szigetek legfelsőbb Bírósága biz-
tosított jogállást gyermekek egy csoportja számára, 
akik önmagukat és a jövő nemzedékeket is képvisel-
ték egy magas biodiverzitású területre vonatkozó fa-
kitermelési engedély visszavonása és a további enge-
délyek kibocsátásának megtiltása ügyében.4 Hason-
ló események történtek máshol, ahol a jövő nemze-
dékek érdekei megjelentek a jogalkotásban vagy az 
őket érintő döntésekben. A nemzetközi színtéren 
is egyre többször hivatkoznak az elvre, akár nem-
zetközi egyezményekben és más megállapodásokban. 
A nemzetközi Bíróság is hivatkozott a jövő nemze-
dékekre 1996-os, a nukleáris fegyverek használata 
vagy az azzal való fenyegetés jogszerűségéről szóló 
állásfoglalásában. Amikor Weeramantry bíró tag-
ja volt a testületnek, számos különvéleményében 
egyértelműen utalt a nemzedékek közti egyenlőség 
elvére. Szóval úgy vélem, az elv megvalósulása sokat 
mozdult előre, elfogadottsága és fejlődése figyelemre 
méltó a kilencvenes évekhez képest.

És hát vannak olyan konkrét dokumentumok is, 
mint az UNESCO nyilatkozata a jövő nemze-
dékekről, mégis időnként az az ember érzése, hogy 
ezek csupán puha megoldások, nyilatkozatok, kí-
vánatos célok. De amikor valóban kemény dönté-
sekről és kérdésekről van szó, a jövő nemzedékek 
érdekei és a nemzedékek közti igazságosság mint-
ha jobbára vesztesen kerülne ki ezekből a szitu-
ációkból. Nehéz olyan határozott jogesetet találni 
– eltekintve az említett emlékezetes kenyai és Fü-
löp-szigeteki esetektől –, amikor a jövő nemzedé-
kek érdekeit valóban figyelembe vették. Mit gon-
dol, a jövőben várható az effajta döntések robba-
násszerű elterjedése?

A legtöbb döntésünk hatást gyakorol a jövő nem-
zedékekre. nem halogathatjuk figyelembevételüket. 
Ezzel együtt úgy gondolom, hozunk olyan döntése-
ket már ma is, amelyek valójában a jövő nemzedékek 
érdekeit védik. Ha a kultúráról beszélünk, valahány-
szor könyvtárat alapítunk vagy múzeumok és archí-
vumok fennmaradását biztosítjuk, a jövő nemzedé-
kek érdekeit védjük. Amikor a veszélyes hulladékok 
biztonságos elhelyezéséről beszélünk, és gondosko-
dunk arról, hogy általunk biztonságosnak tekintett 
elhelyezést alakítsunk ki évtizedekre, akkor ezzel 
próbálkozunk. A legnagyobb téma azonban szerin-

tem a klímaváltozás kérdése. A klímaváltozás egyér-
telműen nemzedékek közti ügy. És úgy vélem, a vi-
lág egyre inkább tudatában van annak, hogy a klí-
maváltozás visszafordíthatatlan és súlyos hatással le-
het a jövő nemzedékekre, egy lényegét tekintve in-
tergenerációs probléma, és ilyen kontextusban is kell 
foglalkoznunk vele. Szóval minthogy a klímaválto-
zás ma már nemzetközi téren napirendünk frontvo-
nalában és középpontjában van, a nemzedékek köz-
ti igazságosság is egyre inkább a figyelem fókuszá-
ba kerülhet, ami reményeim szerint mindannyiunk 
javára szolgál.

Hogyan látja a jövő nemzedékek jogi és intézmé-
nyes védelmének jövőjét? Említette, hogy a nem-
zetközi színtéren már végbementek bizonyos vál-
tozások. Vessünk egy képzeletbeli pillantást a nem-
zetközi közösségre mondjuk 2025-ben. Mit gon-
dol, a jövő nemzedékek védelmének különböző for-
mái széles körben el lesznek terjedve? A nemzetkö-
zi és nemzeti jog- és intézményrendszerek alkal-
mazkodnak a jövő nemzedékek védelméhez?

Őszintén remélem, de mindeközben figyelmet kell 
szentelnünk a legszegényebb közösségek érdekeinek, 
ez elengedhetetlen, ha valóban meg akarjuk valósí-
tani a nemzedékek közti egyenlőséget. Bízom ben-
ne, hogy a jövőben, mondjuk 2025-ben nagyobb fi-
gyelem fog fordulni az utánunk következő generá-
ciók hosszú távú érdekei és azon intézkedések fe-
lé, amelyeket meg kell tennünk az emberi környezet 
épsége és egészsége érdekében.

És Ön bízik az ilyen intézményi megoldásokban? 
Például nem sokkal azt követően, hogy az IPCC 
(a klímaváltozással foglalkozó kormányközi testü-
let) béke Nobel-díjat kapott az elmúlt évtizedben 
a globális éghajlatváltozás megértése és az az el-
len való fellépés érdekében kifejtett tevékenységé-
ért, és közvetlenül a jövő nemzedékek országgyű-
lési biztosáról szóló magyar törvényjavaslat elfo-
gadása előtt, múlt novemberben éppen Budapesten 
jelentették be egy új, ENSZ kezdeményezte testü-
let, a fenntartható forrás használatával foglalkozó 
kormányközi panel (Intergovernmental Panel on 
Sustainable Resource Management) létrehozását. 
Gondolja, hogy ezek hatékony és hatásos intézmé-
nyek? És vajon létrejönnek majd a jövő nemzedé-
kek problémáival foglalkozó hasonló testületek?

Ezt nem tudom megmondani. A pohár lehet félig 
üres vagy félig tele. Az bizonyos, hogy a problémák 
nagyon súlyosak. Elkerülhetetlen, hogy ezzel szem-
benézzünk. Ennek minden szinten meg kell történ-
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nie, nemzetközi, nemzeti és helyi szinteken egy-
aránt. És ha van egy erős civil szektor, amely ebben 
részt vállal, az hihetetlenül sokat segíthet. El kell 
jutnunk a helyi közösségek szintjére, az emberekhez, 
közöttük a legszegényebbekhez is, hogy lássák, a fi-
gyelembe veszik szempontjaikat, kielégítik az alap-
vető szükségleteiket, és bízhatnak benne, hogy a jö-
vőben is meghozzák a szükséges intézkedéseket. Ez 
elengedhetetlen. De ehhez mindannyiunknak csele-
kednünk kell.

Vannak viták a fenntartható fejlődés kapcsán, hogy 
kinek kellene lépnie elsősorban a megfogalmazott 
célok elérése érdekében. A harmadik világ nagy né-
pességnövekedésű országainak vagy a túlfogyasztó 
fejlett országoknak? Kinek van nagyobb felelőssége 
a jövő nemzedékek kizsákmányolásában?

Mindenkinek keményen kell dolgoznia a fenntart-
hatóság érdekében. Bizonyos értelemben a fenntart-
ható fejlődés leginkább a világ legszegényebb kö-
zösségei érdekében áll, mivel igen gyakran éppen ők 
szenvednek a legjobban, de mindenképpen arány-
talan mértékben a környezeti terhektől, miközben 
a környezeti terhek révén létrehozott javakból és 
hasznokból aránytalanul kis mértékben részesülnek. 
Ilyen értelemben a fenntartható fejlődés nekik külö-
nösen érdekükben áll. De természetesen nem csak 
az övékben, ez mindannyiunk érdeke, és a felelősség 
is teljes mértékben közös.

Ön a Georgetown Egyetem tanára. Hogy látja, a 
diákok és általában az egyetemi világ nyitott a jö-
vő nemzedékek jogai fogalom befogadására? Vagy 
ez valamifajta nem elég kézzelfogható, túl puha 
jogfilozófiai fogalom számukra?

nem, nem, nagyon nyitottak, és általában az ember 
is befogadók, akikkel találkozom. Hogy ez pusztán 
egy kötelesség a ma élők számára, vagy valóban jo-
gokat is biztosít a jövő nemzedékeknek, erről per-
sze folynak viták, de a nemzedékek közti igazságos-
ság koncepciója, úgy vélem, mára elfogadottá vált, és 
számolnak vele az emberek.

És a nemzetközi színtéren?

Ott is ugyanez a helyzet. A nemzedékek közti 
egyenlőség elvét befogadta a nemzetközi jog.

Ez meglehetősen reménykeltő fejlemény.

Igen, de nem lehet eléggé tudatában lennünk annak, 
hogy hihetetlenül nagy problémákkal kell szembe-
néznünk. Szóval csak annyit tehetünk, hogy dolgo-
zunk a megoldások érdekében.
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