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Amerika munkanélküli nemzedéke

Obama elnöknek részben igaza volt 2013. au-

gusztus 28-án, Martin Luther King washingto-

ni polgárjogi menetének ötvenedik évfordulója 
alkalmából tartott beszédében. Nem csupán a 
polgárjogokról van szó, hanem – és ez legalább 
annyira fontos – a munkahelyekrQl is. Az 1963-as 
felvonulók, mondta Obama elnök, „azért voltak 
ott, mert éppúgy kerestek munkát, mint igazságot 
– nemcsak azt akarták, hogy ne legyen elnyomás, 
hanem azt is, hogy legyenek gazdasági lehetQ-

ségeik. Mert mi haszna van abból az embernek, 
kérdezné Dr. King, hogy egy asztalnál ülhet a 
fehérekkel, ha nem tudja megfizetni az étel árát?”

A jövedelemszerzQ munka iránti igény még 
inkább fontos most, amikor az általános mun-

kanélküliség még a közelmúltban bekövetke-

zett javulások ellenére is rendkívül magas, és 
– ahogy az már oly régóta tapasztalható – egy 
fekete kétszer akkora valószín_séggel válik 
munkanélkülivé, mint egy fehér. Obama be-

széde nem sokkal egy sivárnak ígérkezQ Labor 
Day (a munka ünnepe az Egyesült Államokban, 
amelyet szeptember elsQ hétfQjén tartanak) elQtt 
hangzott el, egy olyan idQszakban, amikor oly 
sok fiatal amerikai nem talál munkát.

Beszédének folytatásában azonban Obama téve-

dett. „A technológia és a globális verseny által alko-

tott kettQs erQ – mondta az elnök – elszívta azokat a 
munkahelyeket, amelyek biztosították a szilárd talajt 
a középosztály lába alatt, így rontva az amerikai 
dolgozók alkupozícióját.” Ekkor az Obamában rejlQ 
centrista közgazdász beszélt, aki a jelenleg érvényes 
közgazdasági ortodoxia tételét idézte: a technológiai 
fejlQdés, szól a magyarázat, számos iparágban és sok 
esetben felváltotta az emberi munkaerQt az automati-
zált munkaerQvel; azok az iparágak pedig, ahol még 
mindig szükség van emberi munkaerQre, a globális 

piacoknak köszönhetQen olyan országokba vándo-

rolnak, ahol alacsonyak a munkabérek.
Mi a helyzet a kormányzati politikával? A je-

lenlegi foglalkoztatási válságnak sok szempontból 
kevesebb köze van a technológiához vagy a glo-

balizációhoz, mint ahhoz, hogy a kormányzat-
nak nem sikerült olyan politikát magáévá tennie, 
ami erQsítené a munkavállalókat, pontosabban a 
munkavállalóknak azokat a csoportjait, amelyek a 
legfontosabbak a nemzet hosszú távú társadalmi és 
gazdasági egészsége szempontjából.

Vessünk egy pillantást a munkaerQpiacra napja-

inkban belépQ fiatalok sivár kilátásaira. A 20-24 éves 
munkavállalók között a munkahellyel rendelkezQk 
aránya a 2000-ben mért 72,2%-ról mára 61,5%-ra 
esett vissza. Mindeközben az inflációt is figyelembe 
véve a 16 és 24 év közötti életkorú férfiak medián-

keresete a teljes munkaidQben foglalkoztatottak ese-

tében közel 30%-kal csökkent 1973 óta. A nQk ese-

tében a mediánkereset csökkenése 17%-os. Ahogy 
arra Andy Sum – a Northeastern University köz-

gazdásza, aki sok éven át tanulmányozta a fiatalok 
munkanélküliségét – rámutatott: azok, akik mun-

kanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak életüknek 
ebben a szakaszában, azaz a felnQttkor elsQ éveiben, 
jóval nagyobb eséllyel lesznek munkanélküliek, 
szegények vagy a jóléti állam által folyósított segé-

lyektQl függQek életük késQbbi szakaszaiban.
A tizenévesek számára elérhetQ nyári munkák 

tekintetében még rosszabb a helyzet. Sum és 
kollégái a Northeastern University-n kimutat-
ták, hogy 1999-ben még a 16 és 19 év közötti 
amerikai tizenévesek 52,6%-a jutott nyári mun-

kához. Ma már csak 32,3%-uknak sikerül. És 
ezek a számok még rosszabbak a fiatal feketék 
és latinok esetében. 1999-ben a fekete tizen-

évesek mintegy 33%-ának volt nyári munkája, 
most csak 19%-uknak van – azaz a csökkenés 
közel 50%-os. De a csökkenés nemcsak náluk 
figyelhetQ meg: a fehér tizenévesek 39%-a dol-
gozott 2013 nyarán, ami meredek visszaesés az 
1999-es 63,3%-hoz képest.

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL



120

Akár azt is gondolhatnánk, hogy a tinédzserek 
foglalkoztatásának ügye, amelyet egyébként több-

nyire a média is elhanyagol, nem kritikus kérdés. 
Biztosan sokunknak eszébe jutnak a kertvárosi 
gyerekek, akik részmunkaidQben dolgoznak azért, 
hogy kiegészítsék a zsebpénzüket, amit autóra 
és ruhákra gy_jtenek. De az igazság az, hogy a 
szegényebb családokban a tizenévesek jövedel-
me gyakran döntQ fontosságú tényezQ a családi 
költségvetésben. Valójában minél alacsonyabb a 
család jövedelme, annál kevésbé valószín_, hogy 
egy ilyen családban élQ tizenéves képes lesz nyári 
munkát találni. Ez pedig azért is probléma, mert a 
tizenéves korban szerzett munkahelyi tapasztalat 
mértéke fontos szerepet játszik a jövQbeni munka-

ügyi kilátások meghatározásában.
Beszélhetünk az oktatás szerepérQl is, ameny-

nyit csak akarunk. Azok fognak a legvaló-

szín_bben kiesni a munka világából – szól a 
hagyományos érvelés –, akik nem tudtak fQis-

kolára járni vagy nem fejezték be a felsQfokú 
tanulmányaikat. De az egy évtizeddel ezelQtti-
hez képest jelentQsen csökkent a fQiskolai vagy 
akár még magasabb végzettséggel rendelkezQ 
fiatalok aránya is a foglalkoztatottak körében. 
Azért hangsúlyozom a fiatalok sorsát, mert ha 
magukra hagyjuk Qket, akkor Qk is magunkra 
hagynak minket. A cinizmus és az apátia már 
az élet korai szakaszában gyökeret ver az em-

berben. Egy egész nemzedék jövQbeni kilátásai 
romlanak jelentQsen a korai munkanélküliség 
eredményeként, és sokan teljesen el fogják 
veszteni hitüket a kormányban.

Valójában nem a technológia és Kína a fQ okai a 
felnövekvQ nemzedék soraiban tapasztalható mun-

kanélküliségnek. ElQször is, a miénk egy olyan 
nemzet, amely nem akarja megtenni azokat a gaz-

dasági intézkedéseket, amelyek szükségesek lenné-

nek ahhoz, hogy bármiféle teljes foglalkoztatáshoz 
hasonló dolgot eredményezzenek. A költségvetési 
pénzek zárolása – Obama saját javaslata – épp 
egy olyan pillanatban csökkenti a kormányzati 
kiadásokat, amikor azok segíthetnék a gazdaságot 
abban, hogy végre meg tudja valósítani azokat a 
feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
munkahelyek száma tartós növekedésnek indul-
hasson. Ehelyett a jelenlegi helyzetben az idQsebb, 
képzettebb felnQttek elveszik a munkalehetQségeket 

a fiatal felnQttektQl, a fiatal felnQttek a tizenévesek-

tQl, a fQiskolai végzettséggel rendelkezQk pedig 
azoktól, akiknek csak középiskolai végzettsége van.

A kormánynak számos eszköz állna a rendelke-

zésére ahhoz, hogy kezelje a problémát. ElQször is 
a több kormányzati kiadás kormányzati álláslehe-

tQségeket hozna létre, ráadásul az elköltött pénz-

nél több GDP-t állítana elQ. Számos empirikus 
tanulmány mutatja azt, hogy egy stimulusdollár 
jóval több, mint egy dollár nemzeti jövedelmet 
teremt, különösen akkor, ha a gazdaság gyenge 
(ezt hívják a közgazdászok keynesi szorzónak). 
Ez a jövedelem növelné a fogyasztást, ösztönözné 
a vállalkozásokat arra, hogy többet fektessenek a 
gazdaságba, ezáltal több munkahely jönne létre.

Másodszor, a több közvetlen állami infrastrukturá-

lis beruházás – például a zöld energia és különbözQ 
polgári projektek területén – úgyszintén új munkale-

hetQségeket teremtene.
Harmadszor, a rugalmasabb kereskedelmi szabá-

lyok és a csökkentett kereskedelmi hiány és többlet 
irányába való elmozdulás versenyképesebbé ten-

né az amerikai gyártókat külföldi versenytársaikkal 
szemben, így jobban tudnák támogatni az amerikai 
munkaerQt. Jelenleg a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) szabályai túl szigorúak; több teret kellene en-

gedniük a hazai célzott beruházásoknak és nagyobb 
védelmet kellene biztosítaniuk az új, még gyerekci-
pQben járó vagy veszélyeztetett iparágaknak.

Negyedszer, az olyan törvények elfogadása, ame-

lyek lehetQvé teszik a munkaerQ szervezQdését, vé-

denének az ellen, hogy a vállalatok más országokba 
települjenek át. És végül, az országnak jelentQsen 
emelnie kell a minimálbért, hogy segítsen javítani 
azoknak a bérét – és ilyenek fQleg a pályakezdQ 
fiatalok körében akadnak – akik olyan munkahelyet 
találnak, ahol csak a minimálbért fizetik.

Míg jó néhány vezetQ közgazdász támogatja a 
költségvetési stimulust, sokan hevesen ellenzik a 
minimálbér emelését. FQ érvük feltételezi, hogy 
a béreket egy tisztességes piaci ár határozta meg, 
amelyet nem torzítottak a piaci tökéletlenségek. De 
empirikus kutatások alapján elmondható, hogy a 
magasabb minimálbér nem ártana, hanem használna 
a foglalkoztatási szint javulásának azzal, hogy növeli, 
illetve megteremti a termékek iránti keresletet, ami 
jelenleg hiányzik a gazdaságból. Ami a tizenéveseket 
illeti, jóval nagyobb arányban dolgoztak a múltban, 
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amikor az inflációval korrigált minimálbér ma-

gasabb volt. 1963-ban, amikor Martin Luther 
King a történelmi polgárjogi menetet vezette, 
a minimálbér mai dollárra átszámítva óránként 
9,40 dollár volt 6,3%-os munkanélküliségi ráta 
mellett. A szövetségi minimálbér ma 7,25 dollár, 
a munkanélküliségi ráta pedig 7,4%.

A washingtoni menetrQl megemlékezQ beszédé-

ben Obama inkább költQien fogalmazott ahelyett, 
hogy határozott kijelentéseket tett volna, és nem 
sokkal mondott többet annál, amit már amúgy is 
tudtunk. Nem tárt elénk egy olyan tervezetet, ami 
arról szólna, hogy hogyan tudnánk létrehozni egy 
egyenlQbb társadalmat, amelyben a gazdasági lehe-

tQségeken minden csoport és korosztály egyformán 
osztozik. Ki tagadhatja, hogy – ahogy azt Obama is 
kijelentette – tovább kell vívnunk ezt a csatát? De 
ahogy véget ért a nyár, amelynek során csak kevesen 
találtak munkát, az elnöknek pontosan meg kellene 
mondania, hogy mivel is jár ez a csata. Lehet, hogy 
a gyorséttermi dolgozók sztrájkja (ami közel hatvan 
amerikai városra terjedt ki épp az Obama beszéde 
utáni napon) jelöli majd ki az új frontvonalakat…

A blogbejegyzés kelte: 2013. szeptember 3.
(The New York Review of Books – Blog)

Julia Lovell1

A kínai–japán háború (1937–1945) 
krónikája

Rana Mitter: China’s war With Japan 1937-
1945: the struggle for survival (Allen Lane, 
2013, 480 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Kína számára a második világháború már 1937-ben 
elkezdQdött, azaz két évvel ezelQtt, hogy Nagy-
Britannia hadat üzent volna Németországnak és négy 
évvel azt megelQzQen, hogy az Egyesült Államok 

1 Julia Lovell modern kori kínai történelmet tanít 
a Birkbeck College-ban a Londoni Egyetemen. 
Több Kínával foglalkozó munka, így például a 
The Opium War. Drugs, Dreams and the Making 
of China (Picador USA, 2011, 352 oldal) cím_ 
könyv szerzQje.

csatlakozott volna a szövetségesekhez. A háború 
a különbözQ becslések szerint 14-20 millió kí-
nai áldozatot követelt, és százmilliónál is többen 
kényszerültek arra, hogy a harcok miatt elmene-

küljenek otthonukból. Mindennek ellenére, írja 
Rana Mitter nagyszer_ új könyvében, a nyugati 
olvasók hosszú évtizedeken át alig tudtak valamit 
Kína szenvedésérQl. A japán hadsereg által elkö-

vetett 1937-es nankingi mészárlás – részben annak 
köszönhetQen, hogy több, az utóbbi néhány évben 
készült filmben (például Csang Ji-mu kínai film-

rendezQ 2011-es, A háború virágai cím_ alkotásá-

ban) is megjelenik –, betört a tudatunkba, de Kína 
Japán elleni nyolcéves küzdelmének legnagyobb 
részét továbbra is homály fedi.

Rana Mitter új könyve biztosan változtatni fog 
ezen a helyzeten. A szerzQ a háború hátterének 
bemutatásával kezdi a könyvet, beleértve a császári 
Kína szétesését, illetve az 1890-es évektQl kezdQdQ 
és ismétlQdQ japán behatolásokat kínai területekre. 
Amikor 1937-ben végül hivatalosan is hadat üzentek, 
írja Mitter, a háború katasztrofálisan kezdQdött a kí-
nai nacionalista állam számára, fQleg a kínai katonai 
vezetQk hozzá nem értésének és a japánok haditech-

nikai fölényének köszönhetQen. 1938 októberére a 
Csang Kaj-sek által vezetett kínai kormány elvesz-

tette politikai hátországát és ipari bázisát a keleti 
parton, és arra kényszerült, hogy a délnyugat-kínai 
Csungkingba, egy düledezQ, ópiumfüggQktQl hem-

zsegQ városba tegye át a székhelyét. Kétségbeesett 
kísérletként arra, hogy lassítsa a japán hadsereg elQre-

nyomulását, Csang elrendelte a Sárga-folyó gátjainak 
lerombolását. Az ezt követQ áradásokban legalább 
félmillió kínai vesztette életét és további ötmilliónak 
kellett elhagynia addigi lakóhelyét.

1941-ig Kína egyedül állt ellen a japán katonai 
támadásoknak. A Csungking elleni japán légitámadá-

sok rettenetes áldozatokat követeltek: egy alkalom-

mal, amikor a megrémült tömegek az óvóhelyekre 
igyekeztek, több mint 1500 ember halt meg csak 
azért, mert megfulladtak a tömegben vagy halálra ta-

posták Qket. Kína más részein a súlyos terményadók 
és a háborús z_rzavar olyan éhínséget okozott, hogy 
egyesek gyilkosságokra és kannibalizmusra kénysze-

rültek a túlélés érdekében.
Miután a Pearl Harbor elleni japán támadás ha-

tására az Egyesült Államok is belépett a háborúba, 
Kína részesült bizonyos mérték_ amerikai támoga-


