
Mi generálja a terrorizmust?
Szinte nem múlik el nap anélkül,

hogy a média ne számolna be va-
lamilyen véres terrorista merény-
letrõl, amelynek gyanútlan ember-
társaink az áldozatai. A bûnös ak-
ciókat rituális módon követik a
politikusok szánalmas nyilatkoza-
tai, amelyekben a megszokott for-
mulákkal ítélik el az aktuális ese-
ményt, s elõírásos fölháboro-
dással hirdetnek kíméletlen
harcot a terrorizmus ellen.

A terrorizmus ezen nyilat-
kozatok alapján úgy jelenik
meg, mint egy hatalmas, go-
nosz, félelmetes szörnyeteg,
amely ellen ha kellõ mennyi-
ségû fegyvert, katonát, titkos
ügynököt vonultatnak fel, ak-
kor legyõzhetõ, véglegesen
megsemmisíthetõ.

A média és a politikusok ál-
tal alkotott torzkép azonban,
mint annyi más esetben, itt is
nagyon távol van a valóság-
tól!

Ahhoz, hogy az emberiség
hatékonyan léphessen fel a
terrorizmus mételye ellen, is-
merni kell a jelenség kiváltó
okait, ugyanis egyik vezetõ
politikusunk kijelentése, mely
szerint: „A terrorizmusra sem
mentség, sem magyarázat
nincsen!”, csak fele részben
igaz.

A magyarázat a globalizá-
ció nevû folyamatban kere-
sendõ, amelynek a Budapes-
ten tavaly megtartott tudósfó-
rum szerint a Föld lakossá-
gának 1/6-a nyertese, 5/6-a pedig
vesztese.

A globalizáció keretében Észak
kb. két tucat gazdag ipari országa,
az általuk lézrehozott szervezetek
(Nemzetközi Valutaalap, Világ-
bank stb.), illetve a területükön
székelõ hatalmas soknemzetiségû
vállalatok, bankok, biztosítók
olyan mértékben zsákmányolják
ki a Dél szegény országait, hogy
ezen államok lakosainak körében
egyre jobban forr az elkeseredett-
ség és az elégedetlenség: a helyzet
javulására egyelõre semmi re-
mény, ugyanis minden korrekt

felmérés szerint a gazdag Észak és
a szegény Dél közötti különbség
egyre fokozódik. (Bolygónkon je-
lenleg kb. 1,2-1,3 milliárd ember
él abszolút szegénységben, vagyis
kevesebb, mint napi egy dollárból,
s ezek túlnyomó többsége az ala-
csony és közepes jövedelmû or-
szágok polgára.)

Jelen világunkra sajnálatos mó-
don nem csak az országok közötti,
hanem az országokon belüli jöve-
delmi-vagyoni különbségek gyors
növekedése is jellemzõ – az egyes
társadalmi rétegek és az országré-
szek vonatkozásában egyaránt –, s
ez alól a gazdag ipari országok
sem kivételek. (Ez utóbbiakban is
sok millió hajléktalan és több tíz-
millió munkanélküli él.)

Ilyen körülmények között tehát,
amikor a világméretû piacgazda-
ság és a pénztõke mûködése révén
felhalmozódó óriási jövödelmek
jóformán csak az ipari államok

legfelsõ társadalmi rétegének va-
gyonát gyarapítják (a Föld lakos-
ságának 15%-a birtokolja a javak
85%-át), bõven akad gyúlékony
anyag a terrorista ideológia és
gyakorlat számára.

A mérhetetlen szegénységben és
kilátástalanságban élõ tömegek a
médián keresztül – s gyakran sze-

mélyesen is – naponta szem-
besülnek egy szûk elit pazar-
ló fényûzésével, s azzal, hogy
a robbantgató, gyilkoló fana-
tikusokkal szemben fellépõ
államok gyakran saját törvé-
nyeiket sem tisztelve, az ûzõ-
be vettek módszereitõl alig
különbözõ módszerekkel lép-
nek fel a valóságos vagy fel-
tételezett terroristák ellen, s
ez csak olaj a tûzre.

A terrorista ellenes harc
zászlaját magasra emelõ or-
szágok nagy nekibuzdulásuk-
ban mostanra odáig jutottak,
hogy a politikai-gazdasági
hatalmat birtokoló elit a de-
mokráciát fenyegetõ terroris-
ta veszélyre hivatkozva jelen-
tõsen megnyirbálta a szabad-
ságjogokat.

Mi hozhat valódi megoldást
erre az akut problémára?

A világ gazdasági és politi-
kai vezetõinek arra kell töre-
kedniük, hogy megállítsák az
egyre fokozódó elszegénye-
dés folyamatát, hogy az em-
bert állítsák a gazdaság és a
társadalom középpontjába.

Életközpontú, szeretetelvû
politikát kell megvalósítani, mert
tûrhetetlen állapot az, hogy mi-
közben a Föld lakossága élelmi-
szerszükségletének 125%-át ter-
melik meg, 800 millió ember nem
jut elegendõ táplálékhoz, s napon-
ta 37 ezer kisgyermek hal éhen.

Minden téren – család, oktatás,
média – fel kell lépni az erõszak
kultusza ellen.

Az eddig sulykolt forgató-
könyvvel szemben tehát a sikert
nem lehet egy látványos, huszáros
rohammal elérni, csak hosszabb
távon, türelmes, kitartó munkával,
egy igazságosabb, emberibb világ
megteremtésével.
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Globalizáció

Eltûntek az Alföldrõl a kondák.
Helyükön dübörgõ hondák
túrnak, s szekér helyett audik
visznek el kicsiny faludig.

Birka sincsen. Ne lesd apró kerek
nyomaikat kint a réten: a brókerek
golfoznak ott, ha a szent buksz index
éppen az õ szándékuk szerint tesz.

Keresnéd a kútágast, de késõn.
Helyén móbájl bródkaszting sztésön,
s a hegyében rigó nem csicsereg:
lelõtték a vadászgató olasz menedzserek.

A kocsma, hitted, az kiirthatatlan.
Tévedtél: a helyén piddzahat van,
s ahogy régen kiült a tornácra,
úgy ül öregapád most a mekdonáccba.

Kis falud a tõke kicifrázza.
A piactér most már szitipláza,
s ahol bólingatott az eperfa lombja:
erszte bank, erszte bank: ki-ki nyúgalomba!
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