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ZÁDORI IVÁN 

Guernsey 

Bevezetés 
Jared Diamond Collapse c. művében számtalan történelmi példát olvashatunk arra 
vonatkozóan, hogy egy-egy közösség vagy társadalom mennyire volt képes olyan 
gazdasági-társadalmi rendszert kiépíteni, amely hosszabb-rövidebb ideig biztosította 
tagjai számára a fenntarthatóságot és számtalan olyan példát is, ahol az adott közös-
ségek nem voltak képesek úrrá lenni a kritikus problémákon.1 Az összeomlást a 
vizsgált társadalmak tekintetében természetesen több tényezőre lehet visszavezetni, 
de nyilvánvalóvá válik az is, hogy az esetek többségében a „kudarcok” mögött az 
erőforrások kimerülése és környezeti katasztrófák állnak, melyek akkor lesznek 
igazán súlyosak, ha az adott társadalmak nem képesek szükségleteiket és társadalmi-
gazdasági rendszerüket más – akár külső – erőforrásokkal helyettesíteni, kiegészíteni 
vagy pótolni. Az említett környezeti katasztrófák jelentős része emberi tevékenység, 
a rendelkezésre álló erőforrások kimerítése, valamint a nem megfelelő gazdálkodás 
során következik be, melyekre, mint kihívásokra, az adott társadalom nem megfele-
lően reagál. Diamond szerint négy hibás döntéstípus vezethet a kudarchoz2: 
– Az adott közösség nem tudja előre jelezni a kritikus szituáció bekövetkezésének 

lehetőségét (nem megfelelő helyzetértékelés- és felismerés, rossz analógiák kö-
vetése, ill. egyfajta „felejtés”: a korábban jelentkező kritikus szituációkból eredő 
negatív visszacsatolások által generált tanulási tapasztalatok már olyan régen 
történtek, hogy feledésbe merültek). 

– Amikor a problémák már jelen vannak, nem képesek megfelelően észlelni a 
kritikus folyamatokat, mert: 

• a problémák nehezen érzékelhetőek, csak későbbi következmények láthatók; 
• Akik adott esetben észlelni tudnák a problémát (vezető, törvényhozó, stb.), 

nem ismerik megfelelően az adott szituációt, hogy a szükséges ellenlépések 
megszülethessenek; 

• A probléma csak fokozatosan alakul ki, lassan növekszik, jelentős, szélső-
séges ingadozásokkal, amely szintén nem teszi lehetővé a kérdések megfelelő 
komolysággal történő kezelését, ráadásul az egymást követő generációk egé-
szen más szituációt érzékelnek realitásként. 

– Amikor az észlelés sikeres, nem tesznek kísérletet a probléma megoldására: 
elsősorban azért, mert az adott szituáció valakinek mindig jó, legalábbis rövidtá-
von; 

                                                        
1 Jared Diamond: Collapse, How Societies Choose to Fail or Survive, Allen Lane, London, Eng-
land, 2005. 
2 Jared Diamond: Collapse. How societies choose to fail or survive. Allen Lane, London, 2005. 
419-440. p. 
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– Megpróbálják megoldani a problémát, de nem sikerül: mert nincs rá elég kapaci-
tás, mert, bár lehet, hogy létezik a megoldás, túlságosan drága, a megoldási kí-
sérletek gyengék, vagy túlságosan is későn jönnek. 
Ha bekövetkezik valamiféle katasztrófa (bár ezt nem úgy kell elképzelnünk, 

hogy egyik pillanatról a másikra történik meg), milyen lehetőségek adódhatnak az 
ott élő emberek számára? 
– Mivel az adott területen nem tudják tovább folytatni a korábbi gazdasági-

társadalmi aktivitásaikat, más területre vándorolnak (ha ott már vannak, az ese-
tek többségében konfliktushoz alakulhat ki, de a mai világban ez a megoldás a 
nemzetállami struktúra miatt elég nehézkesen képzelhető el). 

– Bekövetkezik a katasztrófa, a népességszám lecsökken, ha vannak még erőfor-
rások, a korábbinál jóval alacsonyabb szinten történő gazdasági-társadalmi akti-
vitás lesz jellemző, ha nincsenek, teljes pusztulás. 

– Az erősödő negatív visszacsatolások hatására valamiféle innováció következik 
be, amely biztosítja az új szituációhoz történő adaptációt. 
Az eddig vázolt folyamatok jól nyomon követhetők különféle szigetek példáin, 

különösen azon esetekben, ahol külső erőforrások bevonására nincs lehetőség. Kis 
szigetek esetében általában működik az alulról felfelé történő környezeti- és erőfor-
rás menedzsment (bottom-up), közös érdekek léteznek, a lakosság jól ismeri a kriti-
kus pontokat, tanulva a korábbi eseményekből, mindenki együtt dolgozik azon, hogy 
közösen oldják meg a felmerülő problémákat. A másik út a felülről lefelé történő 
centralizált, központi megoldás (top-down), amely a nagyobb szigetek jellemzője. A 
közepes méretű szigetek és társadalmak esetén Diamond szerint a központi hatalom 
általában gyenge, a problémák megoldására irányuló erőfeszítések gyakran felőrlőd-
nek a rivális csoportok hatalmi harcaiban.3 

A következőkben egy olyan sziget rövid bemutatása kerül sor, amely a „kiemel-
ten” sikeres kategóriába tartozik, eredményeinek, gazdasági-társadalmi fenntartható-
ságának kulcsa elhelyezkedésére, sajátos történelmi hagyományaira, valamint az 
európai, illetve a világgazdasági folyamatokba történő hatékony bekapcsolódására 
vezethető vissza. 

Guernsey 
Guernsey Normandia partjai előtt megközelítően 8000 négyzetkilométernyi területen 
elterülő Csatorna-szigetek egyike. A területen két kormányzóság (Bailiwick) találha-
tó, Jersey és a hozzá kapcsolódó kisebb szigetek (Dirouilles, Barnouics, Minquires 
and Ecrehous), illetve a Guernsey Kormányzóság a hozzá tartozó Alderney, Sark, 
Herm, Jethou szigetével és néhány kisebb szigettel (Lihou, Burhou and Brecqhou) 
együtt. A 65.000 lakosú Guernsey a második legnagyobb sziget a térségben a maga 
65 négyzetkilométernyi területével.4 Az utolsó jégkorszak végéig a szigetek egybe-
függő szárazföldet alkottak a normandiai partvidékkel, csak a tengerszint megemel-
kedésével szakadtak el a kontinenstől. A feltárások szerint emberi jelenlétnek meg-
közelítően 5000 éve vannak nyomai a szigeteken. Időszámításunk szerint 56-ban 
kerül a sziget római fennhatóság alá. A sziget római neve Sarnia, és a rómaiak első-
sorban kereskedelmi bázisként használják. A Római Birodalom bukása után a ke-
reszténység is megjelenik a szigeten a 3-4. század körül, majd viking (normann) 

                                                        
3 Uo. 277-279. p. 
4 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gk.html, 2005. 09. 27. 
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fennhatóság alá kerül a terület. 924-től a szigetek a Normandiai hercegséghez tar-
toznak (gyakorlatilag napjainkig). A következő jelentős dátum 1066, amikor Hódító 
Vilmos, Normandia hercege elfoglalja Angliát, és királlyá koronázzák. Ettől az 
időponttól kezdve az angol koronához tartoznak a Csatorna-szigetek, de már ekkor 
saját önkormányzattal rendelkeznek.5 

1204 újabb fordulópont Guernsey történetében, mert ebben az évben János angol 
király elveszti Normandiát, II. Fülöp francia király kiszorítja az angolokat Francia-
ország területéről. A szigetlakóknak el kell dönteniük, hogy továbbra is hűségesek 
lesznek az angol koronához, vagy az elfoglalt Normandiával együtt francia fennha-
tóság alá kerülnek. Angliát választják: ezért 1215-ben a már Földnélküli János angol 
király bizonyos jogokat és privilégiumokat adományoz, amelyek továbbra is lehető-
vé teszik az Angliától független önkormányzatiságot (kormányzósági rendszer – 
Bailiwick system). A Bailiwick tisztviselői feudális normann címeket birtokolnak: 
bailiff (törvényhozó és állami hatalom birtokosa, a kormányzó), seneschal (judge, 
bíró), greffier (clerk, főtisztviselő), prevot (sheriff, főszolgabíró), és a douzeniers (a 
Parish Council-okból delegált, 12 választott képviselő). 

Az elkövetkező 200 évben a franciák nincsenek túlságosan kibékülve azzal, 
hogy a szigetek az angol fennhatóságot választották, ezért több alkalommal megkí-
sérlik elfoglalni a szigetet (1214, 1305, 1336), de a pusztításon kívül nem sikerül 
megvetni lábukat Guernsey-n. A százéves háború alatt 1338-ban a franciák elfoglal-
ják a szigetek jelentős részét, de csak 1340-ig sikerül megtartaniuk. Ezek után meg-
kezdődik a városfalak tervszerű építtetése és a sziget különféle helyein található 
erődítések fejlesztése. Ettől függetlenül a támadások és csatározások tovább folyta-
tódnak (1356, 1372, stb.) olyannyira, hogy IV. Edward angol király IV. Sixtus pápá-
tól azt kéri, hogy nyilvánítsa semlegessé a szigetet, melyet végül az 1480-as pápai 
bulla tesz lehetővé. Egy évre rá megalakul a Guernsey-i állam (States of Guernsey).6 

Ekkortól némileg nyugalmasabb idők köszöntenek a szigetre, a lakossága körül-
belül 6.000 fő, de érdekes módon már ekkor sem engedélyezett a szabad letelepedés 
Guernsey-n7. A reformáció időszaka egyébként elég kemény időszak és sok vallási 
harcot eredményez Guernsey életében, attól függően, hogy melyik csapat éppen az 
erősebb, és milyen támogatók vannak a háttérben. A vallási csatározásokkal függ 
össze a sziget első oktatási intézményének, a mai napig funkcionáló Elizabeth Coll-
ege-nak a megalapítása is (1563). Guernsey jogállását 1559-ben I. Erzsébet szabá-
lyozta, egységes vám és jogrendszert vezet be, biztosítva a szabad kereskedelmet az 
Egyesült Királyságon belül, és garantálva a további semlegességet és a sziget auto-
nómiáját. Az angol polgárháború évei alatt ismét zavaros idők következnek, a kato-
likusok és a protestánsok, a királypártiak és Cromwell hívei között állandósulnak a 
harcok, ráadásul a szigetnek addig viszonylagos biztonságot nyújtó semlegesség is 
megszűnik 1689-ben. 

A sziget történetének következő periódusát akár „kalóz-érának” is nevezhet-
nénk. Ez gyakorlatilag a semlegesség 1689-ben történő elvesztésétől kezdődően 
1856-ig tart, amikor is újból nemzetközi szerződés keretében szabályozásra kerül a 
semlegességi kérdés. Az angol kifejezés azonban mást jelent: „privateer” azért nem 

                                                        
5 Johnston, P.: A Short History of Guernsey. 4th Editon. Guersey Press Co. 1994. 15-27p. 
6 Uo. 35-45- p. 
7 Ez a korlátozás csak I. Erzsébet uralkodása alatt változik majd meg, lehetővé téve a francia 
protestáns hugenották néhány csoportjának letelepedését. 
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minősíthető egyszerűen kalóznak, mert királyi felhatalmazással végzi a tevékenysé-
gét, és a megszerzett zsákmány bizonyos szabályok szerint kerül felosztásra. 1/5 rész 
jár a királynak, a maradék zsákmány 2/3-a a vállalkozás tulajdonosainak, és a fenn-
maradó rész pedig a hajó kapitánya, tisztjei, és legénysége között kerül felosztásra. 
A kalózkodás annyira jól beválik, hogy ez funkcionál a sziget fő bevételi forrása-
ként, „iparaként”. Például 1800-ban az ilyen jellegű tevékenységből származó ha-
szon meghaladja az 1 millió fontot, főleg francia és amerikai hajókat megrövidítve. 
A másik „iparág”, ami hatalmas fejlődésnek indul, a csempészet, amit gyakran „sza-
bad kereskedelem” címszóval emlegetnek, a szigetek speciális helyzetéből adódóan 
kiválóan alkalmas a különféle áruk raktározására, átrakására. A speciális kalózko-
dás, valamint csempészet folytatása miatt megindul a sziget lakosságának jelentős 
anyagi differenciálódása, és a meggazdagodott „vállalkozók” régi arisztokráciába 
történő betagozódása.8 A francia forradalom után a sziget elleni lehetséges invázió 
potenciális lehetősége egyre nagyobb lesz, különösen Napóleon hatalomra kerülése 
után válik reális veszéllyé, megindul tehát a sziget régi erődítéseinek felújítása, új 
erődítmények építése. A támadás (bár valóban tervezik a franciák) végül is nem 
valósul meg, az építkezések és erődítési munkálatok eredményei azonban napjaink-
ban is láthatók a szigeten. 

A 19. században, hála a fejlődést előtérbe helyező kormányzóknak, számtalan 
olyan beruházás valósul meg, ami a mai napig nagy jelentőséggel bír a szigeten, 
1829-re 85 km elsőosztályú és 28 km másodosztályú út épül, megalapozva a jelenle-
gi infrastruktúrát. Az építkezésekhez az alapanyagot helyben termelik ki, és a belső 
építkezéseken kívül fontos kiviteli kereskedelmi cikként jelenik meg a kitermelt 
gránit. Az építkezésekkel kezdődően megindul a városiasodás, és jelentős építkezé-
sek történnek a szigeten, nem utolsósorban azért, mert 1831-ben kolerajárvány tom-
bol, jelentős emberáldozatokkal, és nyilvánvalóvá válik, hogy a településeket min-
denképpen hozzá kell igazítani a megnövekedett számú népesség igényeihez. A 
gazdaság egyébként töretlenül fejlődik, a gránit bányászat és értékesítés, a hajóépí-
tés és a mezőgazdasági tevékenység növekedése egyre inkább átalakítja a korábban 
szinte csak csempészetre és kalózkodásra épülő gazdaságot. További növekedést hoz 
a sziget bekapcsolódása az „európai” vérkeringésbe a kontinens és a szigetek között 
rendszeressé váló hajójáratok beindításával. 

A szigetek természeti szépségei, különleges értékei és hagyományai az idegen-
forgalom rohamos térhódítását eredményezik. 1939-ben megnyitják a sziget repülő-
terét is, új lehetőségeket adva a külvilággal való kapcsolat további fejlesztésére. A 
II. világháború azonban megakasztja a töretlen fejlődést: a német csapatok 1940 
elején elfoglalják Normandiát, majd 1940. június 30-án megszállják a Csatorna-
szigeteket is. A németek hatalmas erődítési munkálatokat végeznek a szigeteken, 
bunkereket, ágyútornyokat, géppuskafészkeket és erődök tömegét építik fel, arra 
számítva, hogy a szövetségesek itt is támadni fognak. Ez azonban elmarad, a partra-
szállás nem itt történik meg, Guernsey szinte teljesen elszigetelődik, melynek ered-
ményeképpen a megszállók és a sziget lakossága, utánpótlás hiányában a háború 
végére majdnem éhen hal. 

                                                        
8 Johnston, P.: A Short History of Guernsey. 4th Editon. Guersey Press Co. 1994. 60-66p., ill. 
Victor Hugo a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható, A tenger munkásai c. regényében is 
szemléletes képet fest Guernsey ezen periódusáról. (http://mek.oszk.hu/02600/ 02637/html/) 
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A modern Guernsey 
A II. világháború után megindul a sziget helyzetének normalizálódása, a gazdasági 
növekedés újabb lendületet kap, és újra a turizmus egyik kedvelt célpontjává válik. 
Az idegenforgalmon kívül a kertészet és zöldségtermelés elég hosszú múltra tekint 
vissza a szigeten.9 Kezdetben szőlővel és virágokkal próbálkoznak, majd a múlt 
század fordulóján már a paradicsom a legnépszerűbb üvegházban termelt növény 
Guernsey-n. Napjainkban a paradicsomon kívül a vágott virágok termelése is jelen-
tős bevételt biztosít a szigetlakóknak, valamint a szigeten található tejgazdaságok is 
igen jelentősek: a „Guernsey tehenek” arról híresek, hogy a világon a második leg-
zsírosabb tejet adják. A másik fontos terület a halászat, ami szintén évszázados ha-
gyományokra tekint vissza. 

Ahogyan korábban a kertészet és üvegházi növénytermelés az igazi húzóágazat a 
sziget életében, napjainkban elsősorban pénzügyi és egyéb szolgáltatások területén 
tapasztalható viharos fejlődés: a szigeten nincs forgalmi adó, társasági adó, és ked-
vezőek a jövedelemadó százalékok is. Guernsey elsősorban tehát adóparadicsom-
ként, banki és finanszírozási központként funkcionál, jelentős bevételeket hozva az 
itt élő emberek számára. A pénzügyi szektor fejlődésével párhuzamosan az informá-
ciós technológiával összefüggő iparágak jelentős terjedése is megfigyelhető a szige-
ten. A dinamikusan növekvő gazdasággal rendelkező sziget a világ egyik (ténylege-
sen is) legdemokratikusabb helye, szinte nincs munkanélküliség, „igazi” gazdasági 
problémák, társadalmi feszültségek, és a bűnözés sem nagyon jellemző. 

Irányítási rendszer, közigazgatás 
A szigetek évszázadokon keresztül tapasztalható autonómiája és függetlensége sajá-
tos igazgatási formák és stratégiák kialakulását eredményezte, melyben az ősi ha-
gyományok keverednek bizonyos angol és francia jellegzetességekkel. A Guernsey 
kormányzósághoz tartozik Guernsey (65 km2), Alderney (8km2), Sark (5km2) és 
Herm (1,3 km2) valamint néhány kisebb sziget, mint Jethou, Lihou, Brecqhou és 
Burhou, melyek folyamatosan nem lakottak. A kormányzóság (the States) feje II. 
Erzsébet királynő. A „States” vezetője a kormányzó (Bailiff, a király/királynő jelöli 
ki), és a helyettese (Deputy Bailiff), továbbá a koronát képviselő helyettes kormány-
zó (Lieutenant Governor, szintén a király/királynő jelöli ki). A jogrendszer az angol 
jogra épül különféle speciális helyi rendeletekkel, törvényekkel, amelyek felügyele-
tét a Royal Court látja el. Írott alkotmány nincs, szokásjog, közösségi joggyakorlat 
az, ami az egyes folyamatokat, jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A törvény-
hozó testület az egykamarás parlament (States of Deliberation), az összességében 45 
parlamenti helyet a lakosság népszavazás útján delegálja. Nincsenek politikai pártok, 
a delegált képviselők függetlenek. A parlament 2 képviselője Alderney szigetét 
képviseli, valamint a parlament tagjai a korona képviselői is, akiknek megfigyelő, 
illetve bizonyos szituációkban tanácsadó szerepük van (Her Majesty's Procureur 
(Attorney General), Her Majesty's Comptroller (Solicitor General) és Her Majesty's 
Greffier (Court Recorder and Registrar General)). Érdekes, az uralkodó képviselői-
nek „másodlagos” szerepét a parlamenti helyük is mutatja: székük a kormányzó 
székénél alacsonyabb szinten helyezkedik el. 

A parlament ülései nyilvánosak. A különféle formális ceremóniák hagyományo-
san franciául történnek, de a viták és tárgyalások angolul. A Csatorna-szigetek lakói 

                                                        
9 Érdekesség, hogy az első üvegház 1792-ben épül. 
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nem szavazhatnak az Egyesült Királyság parlamenti választásain. Az Egyesült Ki-
rályság kormánya csupán a védelemért és külkapcsolatokért felelős, minden egyéb 
ügy, beleértve az adórendszert is a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik és a 
teljes autonómia jegyében történik. A sziget központi bírósága, a Royal Court a 
kormányzó fennhatósága alatt működik (a 18. század közepéig nem különült el a 
törvényhozó és végrehajtó hatalom). A Royal Court elnöke a kormányzó, illetve a 
helyettes kormányzó. Esküdtszék nincs, viszont van 12, a parlament által választott 
bíró (Jurat), akik a nagyobb jelentőségű ügyekben döntenek, míg a Magistrate’s 
Court a kisebb horderejű ügyekben döntésképes. 

A szigetek kapcsolata az Egyesült Királysághoz kizárólag az angol koronán ke-
resztül történik, mert Őfelsége egyben Normandia hercegi címét is viseli. A szigetek 
nem tagjai az Európai Uniónak és nem is társult tagjai. A szigeteknek csupán korlá-
tozott, speciális kapcsolata van az EU-val, amit az Egyesült Királyság csatlakozást 
deklaráló 1972-es törvénye szabályoz10. Ezen rendelkezések szerint a szigetek részei 
az EU vámterületének. A közösségi vámtarifák, adóterhek és egyéb mezőgazdasági 
importkvóták szabályozzák a kereskedelmet abban az esetben, ha EU-n kívüli or-
szágról van szó és a tagországokkal a szabad kereskedelem, áruk és szolgáltatások 
szabad áramlása valósul meg. Más szabályozás nem vonatkozik kötelező jelleggel a 
szigetekre. 

Továbbélő parish-rendszer Guernsey-n 
Eredetileg a sziget 10 egyházközségre (parish) oszlott, melynek kialakulása legko-
rábban a 7. századra tehető. Az egyes parish-ek kialakulásánál jellemző, hogy ko-
rábbi történeti korok lakói által használt területeken jöttek létre a későbbi települé-
sek központjaiként funkcionáló egyházak és az azokat körülvevő települések (né-
hány egyház kőkorszaki telepekre épül, néhány „csak” római eredetű építményekre). 
Az egyházközségek nem egyenlő méretűek, egyet kivéve mindegyiknek van tenger-
partja. Valószínűsíthetően már az első misszionáriusok megérkezése előtt kialakult 
ez a rendszer, és amikor a kereszténység kezdett a szigeten elterjedni, minden parish 
központjában templom épült. A községeket természetes határok veszik körbe. A 
kutatások azt mutatják, hogy az egyes határok kialakulásában a mezőgazdasági tevé-
kenység is közre játszott, a lakott területeket körbeölelő művelt területeket körbevet-
ték a nem művelt területek és biztosították az egyes községek közötti természetes 
választóvonalakat. A községek Guernsey-n a következők: St. Peter Port, St. 
Sampson, Vale, Castel, St. Saviour, St. Peters in the Wood, Torteval, Forest, St. 
Martin és St. Andrew. 

Az évszázadokon keresztül funkcionáló rendszer tehát hosszú időn keresztül a 
közösségek életének szervezőjeként és a területi irányítás alapjaként funkcionált, 
széleskörű önkormányzatiságot biztosítva az egyes területeknek. Érdekes megvizs-
gálni, hogy napjainkra mi maradt ebből a rendszerből. Az egyes községek „világi és 
egyházi” területen fejtik ki tevékenységüket. A világi részt választott képviselők 
irányítják: Constables (~rendőr, általában két főt választanak, 3 évre), illetve 
Douseniers (12 fő). Belőlük áll össze a Parish Council. A 2004-es igazgatási refor-
mokat megelőzően a Parish Council-ok képviselői (községenként 1) részt vehettek a 
parlamentben és képviselhették a közösségek érdekeit és tolmácsolva elképzeléseit. 
Jelenleg ez már nem működik, de a parish-ek továbbra is választanak egy testületet, 

                                                        
10 Protocol 3, the United Kingdom’s Act of Accession to the European Community in 1972 
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ami véleményezhet, illetve korlátozott beleszólást biztosíthat bizonyos, parish-eket 
érintő ügyekbe (Douzaine ’Rep’). 

Milyen ügyek maradtak tehát parish-hatáskörben? Elsősorban a helyi – világi és 
egyházi – közösség szervezése, a rendszeres ülések és tanácskozások, bizonyos 
közösséget érintő adók megállapítása, beszedése és adott esetben újraelosztása 
(Parish tax, Dog tax, stb.), engedélyek (pl. fegyvertartási, bizonyos esetekben építési 
engedélyek) kiadása, valamint utak, sövények, árkok és falak, illetve a közösségek 
tulajdonát képező területek rendben tartása és kezelése. A parish rendszer átalakulá-
sa és bizonyos tevékenységeinek korlátozása „törvényszerűnek” tekinthető, mivel a 
korábbi időkben az egyes egyházközségek ténylegesen is elkülönülő településeket 
alkottak, nagyfokú önállósággal és tevékenységeik koordinálási lehetőségeivel, 
azonban napjainkra ezen elkülönülések megszűntek, gyakorlatilag az egész sziget – 
néhány területtől eltekintve – egybeépült, értelmét vesztette a különálló gazdálko-
dásra és irányításra épülő rendszer korábbi formában történő fenntartása. A parish-
rendszer azonban tovább él, a hagyományok ápolásában és a helyi közösségek szer-
vezésében betöltött szerepe minden bizonnyal még hosszú időre biztosítani fogja 
fennmaradását. 

Alderney 
Alderney szigete speciális helyzetben van: a kormányzóságon belül széles körű 
autonómiát és függetlenséget élvez, saját parlamenttel, melynek feje az elnök 
(President), valamint 10 választott (egyébként nem fizetett) képviselő (States 
members). A parlament minden hónapban ülésezik, és 4 évente vannak a választá-
sok. Az irányítás 3 bizottság működésén keresztül valósul meg (Policy and Finance, 
General Services, valamint Building and Development Control), továbbá a már 
korábban említett Guernsey parlamentben a szigetnek két, szavazattal bíró képvise-
lője is helyet foglal. „Közös” ügynek tekinthető az adózás, valamint a kormányzóság 
stratégiai tervezésébe történő bekapcsolódás. Bizonyos tekintetben Alderney-n is 
funkcionál a parish-rendszer, bár a sziget kis méretéből adódóan itt csak egy parish 
működik (St. Anne). 

Sark 
Merőben más a helyzet Sark szigetén: itt még „feudalizmus” van, saját „hűbérúrral”. 
Szintén az angol korona birtokaként és a Guernsey Kormányzóság részeként szerep-
lő apró sziget birtoklásáért a sziget mindenkori hűbérurának elméletileg 40 muskétás 
fegyverest kell folyamatosan kiállítania, hogy megvédhessék a szigetet, továbbá 
1.70 fontot kell fizetni évente Angliának, több mint 400 éve ugyanazt az összeget. A 
szigetet kb. 500 ember lakja, területe 40 részre van osztva. Az egyes területeken élő 
emberek elvileg tehát kötelezhetők arra, hogy kiállítsák a védelemhez szükséges 
fegyvereseket. A szigeten egyébként nincsenek autók, csak traktorok és nincs közvi-
lágítás sem. 

Területfejlesztési stratégiák, fenntarthatóság 
További érdekes kérdés, hogy a fejlődés, fejlesztés kérdései hogyan ragadhatók meg 
a vizsgált területen, ami jelentős mértékben túlnépesedett, de az épített és természe-
tes környezet közötti relatív összhang megvan, valamint a gazdaság működése ki-
egyensúlyozott és a lakosság életszínvonala is kifejezetten jónak mondható. Olyan 
helyről van tehát szó, ahol a területi irányítás és tervezés egészen más értelemben 
jelenik meg, mint pl. Magyarországon. A szigetek speciális, „elzárt” és erőforrások 
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tekintetében korlátozott helyzetéből adódó, fenntartható fejlődéssel, és a fenntartha-
tóság gyakorlati megvalósulásával, valamint az ebből adódó különféle gazdasági, 
szociális, környezeti kérdések tervezésével, területi irányításával kapcsolatos prob-
lémák szintén lényegesnek tekinthetők. A szigetek gyakorlatilag – ha tetszik, ha nem 
– rá vannak „kényszerítve” a fenntarthatósági kérések figyelembe vételére és az 
ezzel kapcsolatos fejlesztési irányok, stratégiák kidolgozására. 

Az első, területi tervezésre utaló dokumentum az 1966-os sziget-fejlesztési tör-
vény (Island Dewelopment Law), ami még alapvetően nélkülözi a „modern” tervezé-
si gyakorlatot. A későbbiekben létrejön a „Szigetfejlesztési Tanács” (States of 
Guernsey’s Island Development Committee), amely a 90-es évek elején két „vidék-
fejlesztési” tervet dolgoz ki (Rural Area Plan, 1994, 1997), valamint létrehozza az 
1995-ös Urban Area Plan-t is. A stratégiai tervezés egyébként az elmúlt években 
több területre is kiterjed, az oktatáson keresztül a fenntartható fejlődésig, a bizottsá-
gok folyamatosan újítják, változtatják őket. Az egyes tervek minden részletre kiter-
jedően megfogalmazzák a lehetséges stratégiai irányokat és célokat, összefoglalják a 
megvalósításhoz szükséges feltételeket, biztosítva a beavatkozás lehetőségét és a 
széleskörű társadalmi nyilvánosságot, ami „ténylegesen” is megvalósul, egyrészt a 
tervek és stratégiai programok nyilvánosak és részletes bemutatásra kerülnek, ahol a 
szigetek lakosainak a gyakorlatban is van betekintési és beleszólási lehetősége az 
őket érintő kérdésekbe, másrészt az Interneten is hozzáférhetőek.11 

Milyen területeken van tehát szükség fejlesztésre és tervezésre, valamint melyek 
azok a prioritások, amik megjelennek a különféle stratégiai tervekben? Az egyik 
legnagyobb probléma a népességnövekedés kérdése. Bár a szigetek populációja nem 
mutat számottevő növekedést, évek óta 65.000 fő körül mozog, mindenképpen ki-
emelt problémaként jelenik meg a kismértékű, de mégis jelentkező éves növekedés 
és a lakosság számának gyarapodásából adódó problémák. Mindenképpen szükség 
van lakásprogramokra, amelyek biztosítják a növekvő népesség számára a megfelelő 
lakhatási körülményeket. Ez a statisztikák szerint minimálisan évi 180, maximálisan 
évi 300 lakás építését jelenti. A lakásproblémán túl lényegesek a foglalkoztatással 
összefüggő kérdések is. A jelenlegi népességnek a prosperáló gazdaság mellett nin-
csenek ilyen jellegű problémái, de a populáció további növekedése ezt a szituációt is 
jelentős mértékben megváltoztathatja, másrészt folyamatosan szükség van a munka-
erő és az emberi erőforrás fejlesztésére, oktatási szintjének növelésére és a gazdasá-
gi, technikai kihívásoknak történő megfeleltetésére. Bár a szigeteken felsőoktatási 
intézmény nem található, az alapfokú és középfokú oktatás kiválóan működik. Az 
angliai és más országbeli egyetemeken diplomát szerzők jelentős része pedig a szi-
getre való „visszatérést” választja, erősítve a már meglévő tudást és erőforrásokat. A 
felnőttoktatás – mivel gyakorlatilag nincs munkanélküliség és a klasszikus munkapi-
aci zavarok és egyensúlytalanságok sem jellemzők a szigeten, szinte kizárólag a már 
korábban megszerzett tudás felfrissítésére és fejlesztésére, a hagyományőrzésre, a 
tétlenség elkerülésére, a közösség összetartására és nem utolsósorban a technikai, 
gazdasági, kulturális és a társadalmi fejlődés eredményeinek megismerésére és elsa-
játítására irányul. 

                                                        
11 Guernsey hivatalos honlapján elérhetőek az egyes évek stratégiai tervei, 2002-től 2005-ig, ill. az 
ezt megelőző időszak néhány jelentése is megtalálható (2000-2001): http://www.gov.gg/ccm/ 
navigation/government/online-reports/ 
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A megfelelő minőségű élethez mindezeken túl szükség van az infrastruktúra fo-
lyamatos fejlesztésére és a zsúfoltság csökkentésére is. A szigeten a statisztikák 
szerint közel 40.000 gépkocsi közlekedik, ami elég magas számnak tekinthető a 
lakosság számához képest, ráadásul keskeny utak hálózzák be a szigetet, további 
problémákat okozva. A gondok kiküszöbölhetők a tömegközlekedés fejlesztésével és 
a gépkocsi-használat visszaszorításával. A vízgazdálkodási kérdések szinten kiemelt 
szinten jelentkeznek, lényeges a sziget víztartalékainak lehetőség szerinti bővítése, a 
lakosság és az idelátogatók igényeinek kielégítése érdekében, sőt tervezik egy, a 
tengervízből ivóvizet előállító erőmű építését is. 

Fontos irányként merül fel a rurális és városias területek fejlesztése, amire nem 
csak a helyi lakosság, hanem a dinamikusan növekvő turizmus miatt is szükség van. 
Kiemelt célként jelenik meg a gazdaság fejlesztése, ami elsősorban a megfelelő 
működéshez szükséges feltételek (infrastruktúra, törvények és jogi szabályozás, 
humán erőforrások, stb.) biztosításán keresztül és a helyi gazdaság további élénkíté-
sével valósulhat meg hatékonyan, a különféle fenntarthatósági elveket figyelembe 
véve. Lényeges a külvilággal való összeköttetést biztosító kikötők, valamint a sziget 
repülőterének kapacitásbővítése, a járatok sűrűségének növelése. 

Összegzés 
A fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti elemei a szigeten tapasz-
talható jólét és a gazdasági-társadalmi stabilitás ellenére jelentős szerepet töltenek 
be a tervezési folyamatokban, különös tekintettel a szigeten található természeti 
erőforrásokra, hulladékgazdálkodásra és a természetes környezet fenntartására. A 
szigeten évezredek óta zajló emberi tevékenység szinte eltüntette a természetes 
ökoszisztémákat, művi környezetet hozva létre, de a meglévő vízi és szárazföldi 
környezet megfelelő kezelése fontos feladattá kell, hogy váljon a következő évek-
ben. A szigetlakók által „generált” negatív hatásokon kívül számtalan olyan külső 
hatással is szembesülni kell, amire időben fel kell készülni. A globális éghajlatválto-
zás, az átlaghőmérséklet növekedése és az átlagos tengerszint emelkedése mind 
olyan problémák, ami a közeljövőben jelentősen befolyásolhatja, illetve átalakíthatja 
a sziget jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetét. 
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