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bányászoktól vásárol aranyat, akik ghánai ál-
lampolgárok, ami összhangban van a bányam_-
velést lehetQvé tevQ felhatalmazással”, mondta 
a bizottság képviselQje.

De a Guardian munkatársai filmre vették, 
amint több tucat kínai bányász lép be egy en-
gedéllyel rendelkezQ bányába Dunkwában, egy 
közép-ghánai aranykitermelQ központban, majd 
mindegyik egy-egy m_anyagzacskóval távozik, 
amirQl úgy t_nik, hogy tele van készpénzzel. Az 
IndoGhana Gold Agents nev_ boltban a kínaiak 
aranydarabokat adtak át, melyeket a személyzet 
lemért és páncélszekrénybe rakott.

Govinda Gupta, a bolt vezetQje azt mondta, 
hogy nem volt tudomása arról, hogy a cége 
jogellenesen vásárol aranyat a kínaiaktól, és 
hogy legalább 5 kg aranyat vásárolnak minden 
héten, amelyet aztán Dubaion keresztül Indiába 
exportálnak.

„Jobban nyomon kellene követni az arany 
mozgását”, mondta Wilbert Brentum, aki tag-
ja egy világméret_ kezdeményezésnek, amely 
„Fairtrade”, illetve „Fairmined” tanúsítvánnyal 
látja el a tisztességesen bányászott és forgal-
mazott aranyat. A kezdeményezés tagjainak 
célja, hogy 2025-re az összes felelQsségteljesen 
bányászott arany legalább 5%-a ilyen tanúsít-
vánnyal rendelkezzen.

Míg más értékes ásványi anyagok, mint pl. 
a gyémánt kereskedelme reformokon ment át 
az elmúlt években annak érdekében, hogy a 
származásukat átláthatóbbá tegyék, az aranyipar 
továbbra is meglehetQsen sötét ágazat. A fino-
mítás során, a különbözQ forrásokból származó 
aranyat összekeverik, így lehetetlen nyomon 
követni az arany eredetét.

„Növekszik az etikusan elQállított arany pi-
aca, és eljön az idQ, amikor minden aranyat 
felelQsen kell majd bányászni, ami biztosítja a 
környezet, illetve a bányákban dolgozó emberek 
védelmét – mondta Brentum. – Ha megnézi a 
nagyüzemi bányákat, Qk jól ismerik a környe-
zetvédelmi, egészségügyi és biztonsági köte-
lezettségeiket, és tudják majd m_ködtetni az 
iparágat. A gond az, hogy a kisüzemi és kisipari 
bányászok tönkre fognak menni.

„Az illegális bányászat szeplQ a kisüzemi bá-
nyászat képén. A ghánai vidéki közösségekben 

dolgozó emberek – azaz épp azok az emberek, 
akiknek a kisüzemi bányászat legalizálásából 
hasznuk kellene hogy legyen – szenvednek a 
legtöbbet miatta.”

Ghána aranya
Az egykor Aranypartnak nevezett Ghána hí-
res aranytermelésérQl, amelyet a helybeliek 
kézm_ves technikákkal már a 15. század óta 
folytatnak. A kisüzemi bányászatot 1989-ben 
legalizálták, Jerry John Rawlings katonai re-
zsimének uralma idején. A törvény tiltja, hogy 
nem ghánai állampolgárok kisüzemi bányásza-
tot folytassanak.

Ghána a világ 10., ill. Dél-Afrikát követve 
Afrika második legnagyobb aranytermelQ or-
szága. Tavaly 4,2 millió uncia aranyat állítottak 
elQ az országban, melynek ára 1668 dollár volt 
unciánként.

A ghánai aranyexport 23%-a származik kis-
üzemi bányászatból. A kisebb ghánai bányák 
nem kevesebb, mint 95%-áról úgy vélik, hogy 
illegálisan m_ködnek. Sokat közülük kínai ál-
lampolgárok üzemeltetnek.

(The Guardian)

Roz Shea

Fejezetek az amerikai LegfelsQbb Bíróság 
történetébQl

Sandra Day O’Connor Out of Order: Stories 
from the History of the Supreme Court (Random 
House, 2013, 256 oldal) cím_ könyvének be-
mutatása

Ki lenne alkalmasabb arra, hogy megírja a vi-
lág legnagyobb hatalmú bíróságának a George 
Washington elnöksége alatti sz_kös és pénztelen 
kezdetektQl napjainkig tartó történetét, mint 
egy olyan tapasztalt szerzQ, aki negyedszá-
zadon át maga is tisztességgel és becsülettel 
szolgált, mint az Egyesült Államok LegfelsQbb 
Bíróságának egyik bírája?
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Out of Order cím_ könyvében Sandra 
O’Connor rendkívül érdekes és kevéssé is-
mert tényeket oszt meg velünk a LegfelsQbb 
Bíróság olyan kiemelt fontosságú döntéseirQl 
és ítéleteirQl, mint pl. a Dred Scott-döntés,3 a 
Brown versus Board of Education (Brown kont-
ra Oktatásügyi Minisztérium),4 a polgárjogok 
kiegészítése5 vagy a szavazati jogokra vonatko-
zó kiegészítés.6 A szerzQ felidézi Oliver Wendell 
Holmes szavait, akit a történészek az egyik leg-
nagyobb amerikai jogászként tartanak számon. 
A józan megközelítésérQl híres Holmes, aki 
sosem tévesztette össze az alkotmányosságot a 
bölcsességgel, egyszer azt mondta: „Ha az em-
berek… szeretnének megtenni valamit, én pedig 
nem találok semmit az Alkotmányban, ami 
ezt kifejezetten megtiltaná nekik, akkor – akár 
tetszik nekem, amirQl szó van, akár nem – azt 
mondom, hogy a fenébe is, hadd csinálják!”

A bíróság történetérQl közreadott apróbb-na-
gyobb érdekességek közül az egyik az, hogy 
milyen szerények is voltak kezdetben az elsQ 
bírák élet- és munkakörülményei. Ha a LegfelsQbb 
Bíróságra gondolunk, kilenc komor, szigorú férfi 
és nQ jelenik meg lelki szemeink elQtt, egy kilenc, 

3 1857-ben a LegfelsQbb Bíróság azt a döntést hoz-
ta, hogy a fekete bQr_ Dred Scott nem az Egyesült 
Államok állampolgára, így nincs joga bírósághoz 
fordulni jogorvoslásért. A bíróság ezzel egyúttal 
azt is kimondta, hogy az Egyesült Államok terü-
letén élQ afroamerikaiak – legyenek akár rabszol-
gák, akár szabadok – nem tekintendQk amerikai 
állampolgároknak, s ezért nem részesülhetnek az 
Alkotmány által biztosított jogokban sem. A Dred 
Scott-döntést végül a 14. alkotmánykiegészítés 
helyezte véglegesen hatályon kívül.

4 1954-ben a LegfelsQbb Bíróság alkotmányel-
lenesnek nyilvánította azokat az állami törvé-
nyeket, melyek alapján elkülönített iskolákat 
üzemeltethettek a fehér és fekete bQr_ diákok 
számára, ezzel megszüntetve a diákok faji alapú 
szegregációját. EttQl kezdve az állami fenntartású 
iskoláknak nem volt joga megtagadni a fekete 
bQr_ diákok felvételét.

5 Az 1964-es Civil Rights Act (polgárjogi törvény) 
törvényellenesnek nyilvánította a faji, etnikai, 
nemzeti és vallási kisebbségekkel, illetve a nQk-
kel szembeni diszkriminációt.

6 Az 1965-ös Voting Rights Act (szavazati jogi 
törvény) törvényellenesnek nyilvánított minden 
olyan állami törvényt és rendelkezést, amellyel 
egyes államok az afroamerikai állampolgárok 
szavazati jogát igyekeztek korlátozni.

már-már szerzetesszer_ taláros jogtudósból álló 
nagy hatalmú testület, melynek tagjai rendkívül 
fontos gondolatokról és problémákról elmélked-
nek, emberek millióinak életét megváltoztató dön-
téseiket pedig úgy hirdetik ki, mintha orákulumok 
egyfajta kórusa szólalna meg. A bíróság munkája 
azonban korántsem volt ilyen történetének elsQ 
140 éve alatt. Kezdetben a LegfelsQbb Bíróság az 
épp hivatalban levQ elnök által kinevezett hat bíró-
ból állt, akiknek kinevezését a Szenátus erQsítette 
meg. A bírók egyik legfontosabb feladata az volt, 
hogy – ki-ki a saját körzetében – rendszeresen jár-
ják a 13 akkori amerikai állam területét. Az egyes 
körzetek természetesen jócskán kiterjedtek azalatt 
a majdnem másfél évszázad alatt, melynek során 
az Egyesült Államok területe újabb és újabb álla-
mok csatlakozásával egyre gyarapodott. A bírák 
nem egy impozáns épületben gy_ltek össze, hogy 
határozzanak olyan esetekrQl, melyekben az ere-
deti döntés sokszor az ország egy távoli régiójában 
született. A jogászok, akik egy helyi határozat 
ellen kívántak fellebbezni, nem utaztak az ország 
fQvárosába, hogy egy kényelmes tárgyalóterem-
ben összeülQ felsQbb bíróság döntését kérjék. Épp 
ellenkezQleg: azt is mondhatnánk, hogy a bíróság 
házhoz ment. Amennyiben egy adott határozattal 
kapcsolatban a legfQbb bírói testület alkotmányos 
kérdésre vonatkozó álláspontjára volt szükség, a 
LegfelsQbb Bíróság bírái lóra szálltak vagy – ha 
szerencsésebbek voltak – lovas kocsival útra kel-
tek, hogy kerületükön egy elQre meghatározott út-
vonalat bejárva végül a helyszínen megjelenjenek 
és megvizsgálják az adott ügyet. Amikor pedig a 
bírák végül visszatértek hosszú utazásaikról, mun-
kájukat olyan szerényen berendezett irodákban 
végezték, melyeket gyakran más helyi tisztvise-
lQkkel kellett megosztaniuk.

A folytonos utazások évente legalább hat 
hónapot vettek igénybe a bírák idejébQl. Bár az 
1800-as évek elején rövid idQre felfüggesztették 
ezt a kötelezettséget, a Kongresszus hamarosan 
újra kötelezQvé tette azt a bíráknak, mert fon-
tosnak érezték, hogy a bíró fenntartsa a kapcso-
latot azokkal az emberekkel, akiket a döntéseik 
érintenek. Nem meglepQ, hogy a bíróság tagjai 
ezekben az idQkben csak viszonylag rövid ideig 
maradtak hivatalukban, hiszen az utazás nehéz-
ségei és veszélyei a 18. és 19. században óriási 
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terhet róttak a bírák egészségére, ráadásul a 
bírák családja is nagyon nehezen viselte a csa-
ládfQ rendszeres távollétét.

Az 1930-ban született Sandra Day O’Connor 
neve úgy vonul majd be a történelemkönyvekbe, 
mint az elsQ nQ, aki a LegfelsQbb Bíróság tagjai-
nak sorában helyet foglalhatott. Ronald Reagan 
elnök 1981 júliusában nevezte ki O’Connor 
asszonyt, a Szenátus pedig egyhangúlag jóvá-
hagyta a kinevezést. A LegfelsQbb Bíróság elsQ 
nQi tagja ettQl a naptól kezdve 25 évet töltött hi-
vatalában. E negyedszázad alatt fontos alkotmá-
nyos kérdések ezreivel kapcsolatban hallgatta 
meg a véleményeket, illetve fejtette ki a sajátját, 
néha meglepetést okozva azoknak, akik – kon-
zervatív háttere miatt – más döntést vártak tQle.

Az Out of Order egy 163 oldalas informatív 
és szórakoztató könyv, amely mellékletként 
tartalmazza a Függetlenségi Nyilatkozatot és az 
Egyesült Államok Alkotmányát is (természe-
tesen annak mind a 27 módosításával együtt). 
O’Connor asszony munkája, melyet a szakértQ 
olvasókra gondolva gondosan ellátott lábjegy-
zetekkel és hivatkozásokkal, igazán érdekes 
és könnyen emészthetQ olvasmány a politika, 
a történelem és az alkotmány iránt érdeklQdQ 
laikus olvasók számára is.

(Bookreporter.com)

Tim Evers

Willy Brandt és Egon Bahr barátsága

Egon Bahr „Das musst du erzählen.“ 
Erinnerungen an Willy Brandt. cím_ könyvének 
ismertetése (Propyläen Verlag, Berlin, 2013, 
240 oldal)

Willy Brandt idén ünnepelné 100. születés-
napját. Egon Bahr, legértékesebb munkatár-
sa és személyes barátja új könyvében azok-
ra az évekre emlékszik, melyeket Nyugat-
Németország legjelentQsebb szociáldemokra-
ta politikusa mellett töltött.

A barátság egy félreértéssel kezdQdik: 1960 
februárjának elején járunk, Egon Bahr néhány 
napja az épp hivatalban levQ nyugat-berlini 
fQpolgármester, Willy Brandt szóvivQje. Egy 
este együtt ülnek a hivatalban; eddig még nem 
jutott idejük a személyes beszélgetésre. Bahr 
szeretné röviden bemutatni magát, és azt mond-
ja: „Igazából még nem is ismerjük egymást.” 
De már ebben a pillanatban látja, ahogy Brandt 
arckifejezése megváltozik.

„Brandt megdermedt – emlékszik Egon Bahr, 
az SPD veteránja. – Az volt az érzése, hogy túl 
közel akarok kerülni hozzá. [...] És Brandt olyan 
ember volt, aki nagyon érzékeny az ilyesmire. 
Megtanulta, hogy alkalmazkodnia kell.”

Brandthoz csak úgy lehetett közelebb ke-
rülni, ha az ember nem akart túlságosan közel 
kerülni hozzá, írja a könyvében Egon Bahr. Ez 
egy olyan barátság története, ami nagy szavak 
nélkül is m_ködött – a szavakat mindkét férfi 
megtartotta a politikának. Tizennégy éven át 
dolgoztak egymás mellett; a bálványozott férfi 
a reflektorfényben, a titokzatos stratéga pedig 
a háttérben.

Legfontosabb közös élményük: a berlini fal 
felépítése. Tehetetlennek, képtelennek érzik ma-
gukat arra, hogy bármit is tegyenek. Végül tilta-
kozó demonstrációt hirdetnek. De mit mondja-
nak egy olyan helyzetben, ahol minden rosszul 
megválasztott szó háborúhoz vezethet?

„[...] végül azt mondtam neki: azt hiszem, 
van megoldás. És aztán írni kezdtem, lapot lap 
után. A tömeg moraját a Schöneberg Városháza 
elQtt már nem lehetett nem meghallani, amikor 
Brandt végül kiállt, hogy megtartsa a beszédet. 
Én maradtam, és remegtem, és meg kellett 
innom egy pohárka konyakot. Aztán lassan el-
lazultam, amikor meghallottam az elsQ tapsot.”

EttQl a naptól kezdve szinte vakon bíznak 
egymásban. Közös küldetésük: véget vetni Berlin 
kettéosztásának. Amikorra Brandt végül kancel-
lár lesz, Egon Bahr a Neue Ostpolitik, azaz az új 
keletpolitika sok fogalmát már kidolgozza. Most 
a gyakorlatban is alkalmazza Qket: kapcsolatokat 
épít, tapogatódzik, közvetlenül Moszkvával tár-
gyal – fQnöke szabad kezet ad neki.

1970-ben Willy Brandt meglátogatta Leonyid 
Brezsnyev szovjet pártfQtitkárt. P az elsQ nyu-
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