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A bombayi csillagmenet
India minden égtája felõl haladt

egy csillagmenet Bombaybe. Célja: a
Szociális Világfórum. Január közepén
kezdõdött, de sok ezer ún. „érinthe-
tetlen” már december közepén útnak
indult. A magukkal vitt poszterek kö-
zül soknak egy nagy költemény né-
hány sora a felirata:

„Nem kérem a ti egetek Napját /
földjeiteket / toronyházaitokat vagy
nyaralóitokat / Nem kérem isteneite-
ket vagy kasztjaitokat / Csak emberi
jogaimat kérem. / Tüdõm minden le-
vegõvétele / megrengeti hagyomá-
nyaitokat / poklaitokat és mennyor-
szágotokat. / Ezek ugyanis félnek a
bepiszkolódástól… / Meg fogtok ver-
ni engem / szállásomat föl fogjátok
égetni. / De barátaim! / Hogyan fog-
játok letépni szavaimat / amelyek
napként állnak keleten? / Adjátok
meg jogaimat… / Jogaim felkelnek,
mint a Nap.”

Kereken harminc év telt el azóta,
hogy az „érinthetetlen” A. Limbale
megírta ezt a verset Indiában. Egyike
ez azoknak a szövegeknek, amelyek-
ben az érinthetetlenek olyan fogalma-
kat hoznak összefüggésbe emberi jo-
gaikkal, mint a napfelkelte vagy a fé-
nyesség. Az 1950-ben kihirdetett
szövetségi alkotmány hivatalosan el-
törölte ugyan az érinthetetlenséget,
ténylegesen azonban változatlanul
erõteljesen elnyomják a dalitokat – a
„megtört embereket” –, ahogyan a
politikailag öntudatos érinthetetlenek
ma nevezik magukat.

Limbale versének ma éppoly erõs
mondanivalója van, mint a ’70-es
években, ezért idézik a Bombaybe, a
Szociális Világfórumra tartó menet-
ben is. India minden sarkából indul-
tak decemberben aktivisták. Egy 200
dalitból álló központi csoport az
egész utat maga mögött hagyja. A
menet során ezrek csatlakoznak hoz-
zájuk, a csoport tagjai pedig 900 ren-
dezvényt tartanak az út során, hogy
tájékoztassák a dalitokat jogaikról,
valamint a globalizáció veszélyeirõl.

„Tekintettel a dalitok különleges
diszkriminációjára és az ellenünk irá-
nyuló, a kasztrendszerbõl fakadó erõ-
szakra, fontos, hogy igényeinkkel
jelen legyünk a Szociális Világfóru-
mon”, mondja Paul Divarkar, a Nem-
zeti kampány a dalitok emberi jogai-
ért egyik társalapítója, s a csillagtúra
társrendezõje. Ezt a kampányt 1998
végén, az Általános Emberi Jogok
Nyilatkozatának 50. évfordulóján in-
dították el, és fontos fóruma annak,
hogy a dalitok világszerte megköve-
teljék emberi jogaikat. A kampány

beleilleszkedik az érinthetetlenek fel-
szabadításáért a 19. század közepén
indult mozgalmak hosszú sorába –
vagyis azoknak az embereknek a fel-
szabadításáért, akik alatta állnak, il-
letve kívül állnak a hindu kasztrend-
szeren.

A dalitok több dologban egyetérte-
nek az indiai kormányzattal: a szövet-
ségi alkotmány a világ legjobbjai kö-
zé tartozik, ami a kisebbségi jogokat
illeti. A benne rögzített támogatási
intézkedések – mint például az egye-
temeken vagy bizonyos foglalkozá-
sokban a dalitoknak fenntartott he-
lyekrõl – megteremtettek egy kis dalit
középosztályt. A demokratikus folya-
mat lehetõvé tette továbbá, hogy
egyes dalitok magasan kiemelkedtek.
Így például az érinthetetlen Mayawa-
ti többször is miniszterelnöknõje volt
a 150 millió lakosával legnépesebb
szövetségi államnak, Uttar Pradesh-
nek. R. K. Narayanan személyében
pedig röviddel az ezredforduló elõtt
elõször került egy érinthetetlen ál-
lamelnöki hivatalba. A dalitok nagy
többsége azonban ma nyomorban él.
Minden társadalmi mutató szerint –
oktatás, egészségügy vagy tiszta ivó-
vízhez jutás – az õ helyzetük a leg-
rosszabb. Legtöbbjük földnélküli me-
zõgazdasági munkás, vagy a városok-
ban adják el magukat napszámosnak.
Ráadásul továbbra is nekik kell elvé-
gezniük minden „tisztátalannak” szá-
mító, döglött állatok, emberi hullák,
vér és ürülék érintésével összefüggõ
munkát. Szûk egymillió dalitnak
mindmáig puszta kézzel kell latrinát
tisztítania. A legtöbb gyerekmunkás,
ill. adósrabszolgává lett indiai is az
érinthetetlenek soraiból származik.

Az aktivisták az érinthetetlenek
nyomorúsága melletti további bizo-
nyítéknak tartják, hogy India kormá-
nya 1989-ben kénytelen volt törvényt
hozni a dalitokkal szembeni kegyet-
lenkedés ellen. Mivel vonakodnak at-
tól, hogy továbbra is alsóbbrendû em-
bereknek számítsanak, „áldozataivá
válnak annak az irtó hadjáratnak,
amely kegyetlen bûnözés formájában
folyik ellenük”, áll emberjogi kampá-
nyuk nyilatkozatában. Több tanul-
mány szerint az érinthetetleneknek
fõként vidéken bekövetkezett moz-
golódása a dalitok elleni, növekvõ
erõszakhoz vezetett. Ha a dalitok lá-
zadoznak, igazságos bért követelnek
vagy a jogaikra építenek, számolniuk
kell a következményekkel: kunyhói-
kat felgyújtják, férfiaikat megkínoz-
zák és meggyilkolják, asszonyaikat
és lányaikat megerõszakolják és

megölik. Egy hivatalos jelentés sze-
rint 2000-ben közel 24000 erõszakos
cselekményt követtek el dalitok ellen,
s ebbõl több mint 3000 volt gyilkos-
ság. Hogy mekkora a homályban ma-
radt esetek száma, senki sem tudja
megmondani.

A dalitok javára hozott 1989-es tör-
vény alig valósul meg. Dalitok ellen
elkövetett bûncselekményt ritkán kö-
vet per, és még ritkábban büntetõ íté-
let.

Udit Raj, vezetõ Új Delhi-i dalit ak-
tivista és az Igazságosság Pártja ala-
pítója szerint az érinthetetlenek fel-
szabadítása csak azzal kezdõdhet,
hogy hátat fordítanak a hinduizmus-
nak. „A hinduizmus az egyetlen
olyan vallás, amely hátrányos társa-
dalmi megkülönböztetést tanít és ter-
jeszt”, hangsúlyozza Raj, és azt kér-
dezi: „Hogyan kaphatnának így a da-
litok valaha is méltóságot és tisztele-
tet?” Raj szerint az áttérések a dalitok
mentális felszabadulásához vezetné-
nek, és erõt adnának nekik civil küz-
delmeikben.

A dalitok megvetésének szélsõsé-
ges példájaként hozza fel Raj, hogy
2002 októberében a Delhivel határos
Haryana államban öt dalitot meglin-
cseltek azért, mert állítólag megöltek
egy tehenet. Raj kijelenti: „Ez kétség-
telenül nyilvánvalóvá teszi, hogy egy
dalit élete kevésbé fontos, mint egy
állaté.”

Amikor a dalitok sorsukról beszél-
nek, ismételten szóba kerül az állatok
és az érinthetetlenek kezelésének
összehasonlítása. Udit Raj egy másik
esetet is említ: „Egy-két hónappal ez-
elõtt egy Jaipur közeli faluban a dali-
toknak nem engedték meg, hogy vi-
zet vigyenek egy tóból. Az állatok,
kutyák, kígyók hozzáférhetnek a víz-
hez, a dalitok nem. Amikor a dalitok
szembe akartak szegülni ezzel a tila-
lommal, a magasabb kasztok hozzá-
tartozói botokkal támadtak rájuk.
Nem világos-e, hogy ebben a helyzet-
ben az áttérés az egyetlen megoldás a
dalitok számára?”, kérdezi Raj, aki-
nek mintaképe Bhimrao Ambedkar,
az érinthetetlenek 20. századi nagy
vezére, a független India alkotmányá-
nak megalkotója és elsõ igazságügy-
minisztere. A kasztrendszerhez ra-
gaszkodó erõk miatt õt ért kudarcok
miatt Ambedkar lemondott miniszte-
ri hivataláról, és 1956-ban több száz-
ezer dalittal együtt áttért a buddhiz-
musra, amely nem ismer kasztokat.

Egyes radikális hindu szervezetek
masszív fenyegetést látnak az átlé-
pésre történõ felszólításokban. A szö-



vetségi síkon koalícióban kormány-
zó, hindu nacionalista Indiai Néppárt
már utalt arra, hogy egész Indiára ki-
terjedõ áttérés-ellenes törvény meg-
alkotásában érdekelt. Fõleg kereszté-
nyeknek vetik gyakran a szemükre,
hogy csábítással és kényszerrel sze-
reznek új megtérõket. Ezt mind a ka-
tolikus, mind a protestáns egyház
visszautasítja.

Sok dalit számára persze kérdés,
hozna-e számukra egyáltalán valamit,
ha átlépnének valamelyik másik val-
lásba. A vallási kisebbségek ugyanis,
így a keresztény egyházak sem von-
hatják ki magukat a túlnyomó részt
hindu India szociális és kulturális be-
folyása alól. A hierarchikus, kasztok-
ban gondolkodó felfogás más vallá-
sokban is szilárdan meggyökerezett –
tanításuk ellenére. Így aztán buddhista
dalitok éppúgy léteznek, mint musz-
lim vagy keresztény dalitok.

A keresztény papságnak, ill. a ke-
resztény vezetõ testületeknek még
csak 5 %-a dalit, jóllehet a dalitok az

ország összes keresztényeinek leg-
alább 60 %-át teszik ki. „De már ez az
5 % is nagy haladás, mert 20 évvel ez-
elõtt egyáltalán nem volt dalit a lelké-
szek között. Valami tehát változik.
Az érinthetetlenséget néhány kivétel-
tõl eltekintve már nem gyakorolják
olyan nyíltan. A fejekben és a felsõbb
kasztok lelkében azonban még erõs
gyökerei vannak”, mondja Loudus-
wamy, exelnöke annak a „dalit-ügyi
bizottságnak”, amelyet az indiai Ka-
tolikus Püspöki Kar hívott életre.
Még mindig léteznek olyan keresz-
tény temetõk, ahol külön részekben
nyugszanak a magasabb kasztok, il-
letve a dalitok halottai. És néhány
templom zárva marad, mivel az érint-
hetetlenek nem akarnak meghajolni a
felsõbb kasztok parancsának, hogy
bizonyos ünnepeket külön-külön tart-
sanak meg.

„A kasztkülönbségek ellenére sok
területen van egyenlõség. Egy
dalitnak alapvetõ jogai vannak, pél-
dául a bármely egyházi hivatalhoz ju-

tás joga, amihez hasonló a hindu tár-
sadalomban nem létezik. A keresz-
tény üzenet mindenki egyenlõségét
tanítja, még ha ezt nem lehet is rögtön
megvalósítani”, magyarázza Phile-
mon Raj, Louduswamy utóda. 2000-
ben a dél-indiai Hyderabad Maram-
pudi Joji személyében elõször kapott
dalit érseket India katolikus egyházá-
nak történetében. Ez fontos siker volt
a dalitok számára, még ha részben
rendkívül dühösen kommentálták is
sokan.

A dalitok legtöbbje azonban még
mindig azért küzd, hogy – amint
egyik aktivistájuk fogalmazott –
„emberként élhessen ebben az or-
szágban”. Ambedkar így fogalmazta
meg a célt: „A mi harcunk nem gaz-
dagságért vagy hatalomért folytatott
harc. Azért harcolunk, hogy vissza-
nyerjük szabadságunkat, emberi mi-
voltunkat.” A Bombayba tartó menet
egyik transzparensén ezeket a szava-
kat is lehetett olvasni.

Brigitte Voykowitsch

Forrás: Publik-Forum, 2004/1
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„Csodálatos, hogy az emberek mennyi-
re nem engedik megzavarni magukat
tönkremenésükben.” (Hamvas Béla)

Erdõtüzek emberi kezektõl
Klíma, pénz és a természet

Emberek menekültek a lobogó lángok elõl, több mint szá-
zan égtek el vagy fulladtak meg Olaszországban, Franciaor-
szágban és az Ibériai-félszigeten. Számtalan állat pusztult el
– az egykor eleven természet holdbéli tájjá változott. De
alig oltották el a tüzeket, mindenki napirendre tér a dolog
fölött. A politika a kártalanításról vitatkozik, de általános-
ságban azt a tételt képviseli, hogy a természeti katasztrófá-
kat, így az erdõtüzeket sem lehet megakadályozni, fõként
nem egy olyan forró nyáron, mint az idei volt.

Ez a tétel csattanós bizonyítékot nyújt ugyan az elfojtás
nyilvánvalóan túlságosan is emberi mûvészetére – azon-
ban mérföldekkel elmegy a valóság mellett. A dél-európai
(és másutt fellángolt) erdõtüzek nagyobb részt nem termé-
szeti katasztrófák, hanem emberek mûvei, amelyek bete-
kintést nyújtanak a világot fenyegetõ, szörnyû emberi
mélységekbe.

Már ennek, a 2003-as évnek a forró szakasza is éppoly
kevéssé véletlen, mint a 2002-es év százados rekordokat
döntõ árvizei. Természetesen minden talkshow-ban fellép
egy idõjárási béka, aki ártalmatlan színben tüneti fel az
ügyet: Ilyesmi mindig is adódott. Ezzel kapcsolatban a szí-
nész Peter Usztyinov már korábban megállapította, hogy a
„szakértõk” még a világvége pillanatában is talkshowkban
hirdetnék, hogy az adott feltételek mellett egyáltalán nem
lehetséges a világvége. Közben a klímakutatók 20 éve
egyetértenek abban, hogy a klímának az ember által is
okozott felmelegedése világszerte egyre szélsõségesebb
idõjárási viszonyokhoz fog vezetni. A hurrikánok növek-
võ száma, az ázsiai és európai árvízkatasztrófák éppúgy a
klíma felmelegedésének jelei, mint a szélsõségesen forró

idõszakok. Az, hogy még mindig vitatják ezeket az
összefüggéseket, nem más, mint kísérlet arra, hogy el-
tereljék a figyelmet az elkerülhetetlen következmé-
nyekrõl.

Megfelel a drámai fejleménynek, hogy a nagy, az em-
berek által okozott klímaváltozás a forró szakasz révén
úgy esett egybe a helyi „kis” emberi katasztrófákkal,
hogy erdõk égtek. Dél-Európában nyíltan abból indul-
nak ki, hogy az erdõtüzek legnagyobb részét szándéko-
san okozták – gazdasági érdekbõl: Dél-Olaszországban
a maffia abban reménykedik, hogy állami megbízásokat
kap az újjáépítésre és az erdõk újratelepítésére. Portugá-
liában és Spanyolországban a természetvédelem sok be-
fektetõnek áll útjában, õk szívesebben építenének szál-
lodákat és golfpályákat. Véletlen-e, hogy Portugáliában
65 gyújtogatót tartóztattak le, méghozzá úgy, hogy egy
részüknek még több ezer euró volt a zsebében? Ehhez
társul az az erdõpolitika, amely nem a természet hosszú
távú szükségleteit követi, hanem az emberek rövid távú
érdekeit. Mallorcán a lángok mindenekelõtt olyan er-
dõkben találtak táplálékot, amelyekben egy két évvel
ezelõtti vihar sok fát kidöntött. A hatóságok nem takarít-
tatták el a kiszáradt törzseket és ágakat – az ilyesmi túl-
ságosan drága. Portugáliában több mint 30 éve mono-
kultúrákkal váltják fel a vegyes erdõket, mindenekelõtt
eukaliptuszfákkal. Ezek már néhány év múltán adnak
eukaliptuszolajat. Mindazonáltal az eukaliptuszfák fel-
szívják a környék vízkészletét, s így az kiszárad. Tetézi
a bajt, hogy az eukaliptuszfák igen gyorsan égnek: egy
szikra elég az erdõégéshez.

A 2003-as év erdõtüzei sokkal többek, mint termé-
szeti katasztrófák. Jelzõtüzek: megmutatják, milyen
pusztítóan bánik az ember a természettel, és hosszú tá-
von hogyan végzõdhet ez az ember önpusztításában. A
következtetések levonása azonban, úgy tûnik, nem kí-
vánatos.

Wolfgang Kessler

Forrás: Publik-Forum, 2003/16


