
alapvető céljai. Aki ezekből kimarad, az magára vessen. A 
hagyományos kultúrának, a nemzeti megmaradásra törekvésnek még 
lehetnek hasznosítható területei, de ezek szerintük hosszú távon 
elenyésznek a vállalati világkultúra érdekközpontú olvasztótégelyében.  

 
Példázat az alkalmazottal szembeni magatartáskultúráról 

 Franciaországban történt, de valószínűleg a „művelt Nyugat” 
bármelyik országában megeshet. Egy svéd lapban olvastam róla. 
Néhány szemelvényt idézek belőle, mert így az eset az olvasó számára 
életszerűbb. 

 
„Párizs. A számítógépes ágazatban dolgozó egyik mérnök azt vette 

észre, hogy a vállalat, amelynél alkalmazásban volt, gyakran az ehhez 
szükséges speciális kiképzéssel nem rendelkező mérnököket bízott meg 
bizonyos munkák elvégzésével.  

Először azt hitte, hogy véletlen tévedésről van szó. De aztán 
megtalálta a módszer leírását egy menedzseri kézikönyvben.  

- A gondolat lényege az, hogy aki bizonytalan a munkájában, annak 
különösen nagy erőfeszítést kell tennie, ezért nagyobb lesz a 
termelékenysége. Amikor aztán ez az ember kimerül, már nem képes 
többre, akkor könnyen el lehet bocsátani. Hiszen végül is hiányzott a 
képzettsége az illető munkához.  

Mindezt Bernard Salengro meséli el. Ő munkaügyi szakorvos, és a 
felsőbb tisztviselők CGC nevű nagy szakszervezetének egészségügyi 
tanácsadója. A CGC tagja sok mérnök is.  

Munkaügyi orvosként gyanította ő, hogy a stressz növekvő 
probléma a francia munkahelyeken is. Hogy világosabb képet 
alkothasson erről, a CGC lapjában felhívást intézett a szakszervezet 
tagjaihoz, hogy írjanak neki a tapasztalataikról.  

A válasz mennyisége magát az orvost is meglepte. Két évvel 
ezelőttig alig beszéltek stresszről a francia munkahelyekkel 
kapcsolatban.  

– A munkanélküliség fenyegetése és az új technika okozta stresszről 
szóló beszámolókra számítottam – mondja. – Ezzel szemben az lepett 
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Havasi-Krasznai Erzsébet  
 

A budai várban, szombat délután 
 

dongón derengő 
dér döröngő 
durrongó 
doromb 
dong 
 
 
Hópihe-éjszaka 

 
ragyogó, 
gyémántos  csiga-ló 
kicsi  tündér fogatával, 
kacagón verseng csillagok  porával 
 
robogó fogaton, 
kicsi tündér, 
pici pálcájával 
csillámló havat ont   

 
 

Miki - Mikukás-virgács 
 
krampuszi szong - szong 
Gili - gali gong - gong 
gong - gong gili - gali 
krampuszi szong - szong 
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Kerti beszélgetés (miniatűr kép) 
 

Láttál már zöld tehenet ? 
Én már láttam, 
mikor a nap sugarai 
keresztül bújtak 
a fák 
levelein   
S zöldellő nyalábok 
pásztázták  
a pihenő tehenek 
testének 
tejfehér 
körvonalát. 

      
Napjainkban a törődések leépítése a világtrend. Az életszínvonal 

csökkenését a nemzetközi vállalatoknak módjukban van ki is 
erőszakolni. Csak egy példát mondok. A Saab – eredetileg svéd – 
gépkocsigyár ma amerikai tulajdonban van, részvényeinek többségét a 
General Motors vásárolta fel. Ennek a cégnek különböző érdekeltségei 
vannak szerte Európában. Földrészünkön egyike volt azoknak, akik 
bevezették azt a versenyt, amelyben az egyes országok szakszervezetei 
vesznek részt. A GM svédországi, németországi, belgiumi és angliai 
üzemei egy új gépkocsitípus bevezetésekor azon vetélkedhettek, hogy 
melyikük elégszik meg alacsonyabb munkabérrel. A munkát a 
németországi Rüsselsheimban levő gyár kapta, mert ők 170 millió 
euróval kevesebb bért igényeltek. A svédek nem adták lejjebb, ezért – a 
kormány közvetítési kísérletei ellenére – 2004 óta több száz ember 
került az utcára Trollhättanban. Így néz ki ma a nemzetközi 
munkásszolidaritás. No és adott esetben ennyit érnek a szakszervezetek 
érdekvédelmi lehetőségei. De mintha a kormányok is mind 
tehetetlenebbek lennének.  

 
T. K. A.: Ha az egyes országok és népek érdekei így 

érvényesülhetnek, akkor minden bizonnyal nem is beszélhetünk többé 
nemzetstratégiákról, mert ezeket a vállalati stratégiák váltják fel.  

 
Az biztos, hogy a nemzetekénél fontosabb lett ma a vállalati 

stratégia, mert a társadalom életének alfája és ómegája a pénz lett. Leif 
Östling többször is beszélt a Scaniáéról; én most a részvényesek 2003. 
április 25-én tartott évi közgyűlésén mondottakat idézem tőle:  
„Gyakran megkérdezik tőlem, miben áll valójában a Scania 
stratégiája? A legegyszerűbben így lehetne megfogalmazni: jó 
összhangban az ügyfeleinkkel elég sok pénzt keresni ahhoz, hogy mind 
az ügyfelek, mind az alkalmazottak, mind a részvényesek, mind pedig a 
többi érdekelt számára egy hosszú távú jövedelmező növekedést 
biztosítsunk.” 

A vállalatok vezetőségei úgy tekintik, hogy – a szabad verseny elvei 
szerint? – az ilyen stratégiákból állnak össze az emberi társadalom 
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