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A�tápláléklánc�a�Cargill�magáncég� 
szemével�nézve

A „nagyüzemi mezőgazdaság” megtestesítője 
kísérletet tesz annak megjóslására, mit eszünk 
a jövőben.

A horgászok szeretik a rekordfogásokat. A 
halászok is. Így az is nagy ünneplésre adott 
okot, amikor 2017-ben egy norvégiai fjord 
melletti kis halászfalu határában egy irdatlan 
nagy – 17 kilós – helyben telepített és nevelt 
lazacot fogtak ki. „Csodálatos volt” – mondja 
Einar Wathne, a világ legnagyobb élelmi-
szer-kereskedelmi cégének, a Cargillnak az 
akvakultúráért felelős vezetője. A lazacot nem-
csak hogy 15 hónapon belül tenyésztették ki, 
a szokásos idő négyötöde alatt, de kinézetre 
és ízre is kellemes volt. Wathne úr norvég 
munkatársai – a nagy esemény örömére – nem 
sokkal levágása után sashimi-stílusban [nyer-
sen, vékony szeletekre vágva] fogyasztották el.

A Cargill cégről inkább hatalmas ökológiai 
lábnyoma jut eszünkbe, nem pedig a horgász 
gumicsizma. Amerika legnagyobb magáncé-
ge 152 évnyi tapasztalat birtokában alapozta 
meg hírnevét: élelmiszereket és takarmányokat 
forgalmazó közvetítőként gazdálkodókat köt 
össze a vásárlókkal szerte a világon. Egy 70 
országra kiterjedő kereskedelmi láncolaton át 
(amely kikötőket, terminálokat, gabona- és a 
húsfeldolgozó üzemeket és teherszállító ha-
jókat foglal magába) információval és anyagi 
segítséggel látja el a gazdálkodókat, befolyás-
sal van termékeikre élelmiszeripari ügyfeleinek 
igényeire alapozva, és tartja a kettő között a 
kapcsolatot.

A Cargill első nagy próbálkozása az 
akvakultúra terén 2015-ben történt, amikor 
1,5 milliárd dollárért (403 milliárd forintért) 

megvette az EWOS norvég halfeldolgozó vál-
lalatot. Ez a cég történetének második leg-
nagyobb felvásárlása volt. Nem kis hírverést 
jelentett David MacLennan számára, aki 2013 
óta a Cargill vezérigazgatója, és épp akkor 
vette át az irányítást, amikor a mezőgazdasági 
ágazatban a végéhez közeledett a tizenkét bő 
esztendő. MacLennan most a növekedés jövő-
beli forrásai után kutat.

A cég betörése a lazactenyésztő üzletág-
ba kétféle haszonnal kecsegtet. Először is, a 
Cargill többek között megkísérel a magasabb 
árfekvésű piacokon terjeszkedni. Egyik hagyo-
mányos húzóágazata, az ömlesztett mezőgaz-
dasági termékek forgalmazása nehézségekkel 
küszködött, amióta 2013 körül véget ért a Kína 
uralta nyersanyag-szuperciklus. A cég elszen-
vedett egy nemrégiben lezajlott keresletzuha-
nást is a bioüzemanyagnak szánt gabonafélék 
piacán. A tenyésztett halak fogyasztása eköz-
ben világszerte ugrásszerűen megemelkedett, 
részben a marha-, sertés- és egyéb húsfélék ká-
rára. A haltakarmány a legnagyobb költségté-
nyező, és a lazac-iparág növekedésének kulcsát 
a mind hatékonyabb etetési módok jelentik.

Másodszor, a Cargillnak módja nyílik meg-
tanulni a lazactenyésztési ágazat révén, hogy 
miként bánjon az egyre válogatósabb fogyasz-
tókkal. Wathne úr megjegyzi, hogy a lazac 
„kiemelt minőségű” áru, ezért a vásárlók nem-
csak arra kíváncsiak, hogy honnan származik, 
hanem arra is, hogy ki teremti elő azt, amivel 
etetik. A vadlazacot halászók összetartó kis 
csapata mindent megtesz, hogy a közvéle-
ményt a tenyésztett fajta ellen fordítsa. Ez a 
csata azt eredményezheti, hogy a Cargill job-
ban ügyel majd a nyomonkövethetőségre olyan 
már jól működő élelmiszeripari ágazataiban, 
mint például a húsipar.

A Cargillnak különösen nehéz feladatot je-
lent, hogy megnyerje az egyre információéhe-
sebb fogyasztók bizalmát. Bírálói számára a 
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vállalat a „Nagyüzemi mezőgazdaság” arctalan 
megtestesítője, aki két lábbal tapos a környező 
világon, nem kímélve az állatokat és a kis-
termelőket. „Elismerem, hogy kissé nagyra 
nőttünk, és mivel magáncég vagyunk és első-
sorban »üzlettől üzletig« (business to business) 
típusú kereskedelmet folytatunk…, nehezebb 
megteremteni ezt az átláthatóságot – mondja 
MacLennan. – Azt szeretnénk, ha jobban is-
mernének bennünket.”

A vezérigazgató nyolc elődje közül némelyik 
igencsak felháborodott volna a még nagyobb 
nyitottságról szóló ötletén, ideértve a közösségi 
média szélesebb körű alkalmazását, több interjút 
és civil szervezetekkel való szorosabb együtt-
működést. Amióta a Cargill és a MacMillan 
családok nemzedékei az 1865-ben Iowában szü-
letett helyi gabonakereskedő cégét világméretű 
órássá építették ki, az mindig is igyekezett ke-
rülni a reflektorfényt, meghagyva azt az ügyfe-
leinek, akiknek a márkás termékeihez biztosítja 
a hozzávalókat – mint például a McDonald’s 
Chicken McNuggets-je és a Danone csecse-
mőételei számára. Ez a titkolódzási kedv nem 
mindig vált előnyére; egy 1995-ben megjelent 
könyv, a Láthatatlan óriás (Invisible Giant) 
címe jól összefoglalja, hogy miért örvend olyan 
rossz hírnévnek a Cargill a globalizmus ellen-
ségeinek szemében. „Információk híján az em-
berek maguk kezdenek el történeteket gyártani” 
– mondja MacLennan.

Azáltal, hogy a cég magánkézben van, a 
Cargillnak lehetősége nyílik arra, hogy hosz-
szú távon gondolkozzék; ugyanakkor így azt 
is megengedheti a vezetés, hogy büntetlenül 
megússza az átlagosnál alacsonyabb teljesít-
ményt egy olyan vállalat esetében, amelynek 
150 000 alkalmazottja és 110 milliárd dollár 
(29 445 milliárd forint) bevétele van. Mielőtt 
MacLennan pénzügyi vezetőjével, Marcel 
Smits-szel együtt 2015-ben újraszervezte a cég 
irányítását és korszerűsítette a céget, az ala-
csony nyereség vörös posztóként hatott volna 
egy aktivista befektetőre, ha állami vállalatról 
lett volna szó – mondta Bill Densmore, a Fitch 
Ratings hitelminősítő intézet munkatársa.

Az ebből következő költségcsökkentés és az 
amerikai hús iránti mostanság megélénkült keres-

let – amely különösképpen kedvezett a Cargillnak 
– többet hozott a konyhára, mint legfőbb tőzs-
dén jegyzett versenytársainak, az Archer Daniels 
Midlandnak és a Bunge-nak. Craig Pirrong, a 
Houstoni Egyetem kereskedelmi társaságokkal 
foglalkozó egyik professzora szerint azonban a 
magáncég-jelleg korlátozza a Cargill tőkebevo-
nási képességét az állóeszköz-beruházásban a 
terjeszkedés és a minőségi termékek gyártása so-
rán. David MacLennan elmondása szerint ő már 
2013 óta próbálkozik azzal, hogy „kissé több vál-
lalati kultúrát” vigyen cége életébe; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy „továbbra is magáncégként 
szándékoznak működni”. 

A nagy forgalmazók többnyire nemigen 
használták ki az elmúlt évtized nyersanyagpi-
aci fellendülését. A bevételek annak ellenére 
visszaestek, hogy soha nem látott módon meg-
ugrott a kereslet olyan mezőgazdasági termé-
kek iránt, mint a gabonafélék, a csirke és a hal. 
Ez idő alatt a gazdálkodók új talajosztályozási 
technológiába fektettek be, hogy növeljék a 
terméshozamot, a tárolók mennyiségét és ja-
vítsák a vetőmagok minőségét. Mivel a gaz-
dálkodók meg tudták tartani a gabonájukat a 
kedvező piaci viszonyok beköszöntéig, ami 
előnyös helyzetbe juttatta őket a forgalmazók-
kal szemben. A versenyt még kíméletlenebbé 
teszik a piacon megjelenő új szereplők is, 
mint például a COFCO kínai kézben levő élel-
miszeripari konglomerátum vagy a Glencore 
angol–svájci tulajdonú cég. Eközben Észak- és 
Dél-Amerikában a sorozatos bőséges termés 
miatt rekord mennyiségű gabonakészletek hal-
mozódtak fel, amelyek lejjebb vitték az árakat.

A Cargill bevételi forrásainak kiterjesztésére 
MacLennan 2 milliárd dollár (530 milliárd 
forint) értékű állóeszközt adott el 2015 óta, 
például egy amerikai sertéshúsokat forgalma-
zó másodvonalbeli vállalkozást, és 3,5 milli-
árd dollárt (925 milliárd forintot) ruházott be 
olyan nagyobb hozzáadott értéket képviselő 
termékekbe, mint a húskészítmények, minőségi 
csirkehús, takarmányozás és élelmiszer-alap-
anyagok. Némely jelenlegi és korábbi Cargill-
alkalmazott azon a véleményen van, hogy ezek 
talán inkább a jelenlegi helyzethez alkalmaz-
kodó, és nem annyira tartós beruházások. Ha 
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az ellátás zavarai – rossz időjárás, vagy esetleg 
egy Amerika és Kína közti kereskedelmi hábo-
rú – miatt megint az égbe szöknének az élelmi-
szerárak, a Cargill szerintük újból ömlesztett 
árukba fektetné a tőkéjét. Bár MacLennan 
továbbra is a mezőgazdaságban képzeli el a 
jövőt, elveti az előbbi elképzelést: „Kudarchoz 
vezetne, ha erre kényszerülnénk” – mondja.

A fogyasztói igényekhez való közelítés újabb 
bonyodalmakat okoz. Ezek közé tartozik, hogy 
megértéssel kezeli azt a génmódosított szerve-
zetekkel (GMO-k) szembeni széleskörű eluta-
sítást. Bár a Cargill hatalmas szállítmányokat 
kezel GM-kukoricából és szójababból, nemrégi-
ben azok nem GM-tartalmú összetevőinek egy 
részét egy civil szervezet tanúsítványával látta 
el, mely kezeskedik az élelmiszer nem génmó-
dosított voltáról. Szolgáltatójuknak ez a lépése 
feldühítette a géntechnológia-párti gazdákat.

A Cargill mostanában olyan technológiákkal 
jegyzi el magát, amelyek még gyerekcipőben jár-
nak. 2017 augusztusában részesedést szerzett egy 
„húsmentes hús” cégnél, a Memphis Meat-nél, 
amely levágott állatok helyett élő állatok sejtje-
iből hoz létre marha-, csirke- és kacsahúst. Ez 
valóságos lázadást jelent a hagyományos húsipar-
ral szemben. A Cargill társbefektetője a Calysta 
Szilícium-völgyi startup vállalkozásnak egy kö-
zel 500 millió dolláros (133 000 millió forintos) 
gyárban, amely akár 200 000 tonna FeedKind 
nevű haltakarmányt fog előállítani metángázzal 
táplált baktériumokból. Ez újszerű megközelítést 
jelent a szardellához hasonló, frissen fogott ten-
geri állatok mennyiségének csökkentésében, de 
ipari méretű előállítása még nem kezdődött meg.

Hasonlóan a – más iparágak változásaival 
szembesülő – üzlettársakhoz, a Cargill attól 
tart, hogy a „kerttől az asztalig” eljutó élelmi-
szer-ellátásban zavar kerekedik. Richard Payne 
az Accenture tanácsadó társaságtól a követ-
kezőképpen fogalmaz: a forgalmazók azzal a 
veszéllyel néznek szembe, hogy az ellátási lánc 
egyik végén álló gazdálkodók a kelleténél több 
technológiát használnak az árverseny, a finan-
szírozás és a logisztika kihívásainak leküzdésé-
re; a lánc másik végén a kiskereskedők viszont 
az Amazonhoz hasonló csúcstechnológiás cé-
gek nyomására az élelmiszeripari gyártókat és 

beszállítóikat szorongatják. Ezzel együtt nincs 
ok aggodalomra: másfél évszázadnyi üzleti 
tapasztalat megtanította a Cargillt, hogy ne ő 
húzza a rövidebbet.

(The Economist)

Samantha�Bronkar

Lomtalanítás�a�baby�boomer�szülők� 
háza�táján

Ahogy a baby boomerek csökkentik lakásuk 
méretét, egyre nyilvánvalóbb lesz számukra, 
hogy felnőtt gyerekeik nem tartanak igényt a 
holmijaikra. Valóban, a fiatalok még a gondo-
lattól is elszörnyednek, hogy bájos Hummel-
porcelánfigurák és giccses Thomas Kinkade-
festmények gyűjteménye díszítse otthonukat.

Kétszáz plüssállat, két hegedű, egy háromméte-
res karácsonyfa: ez csak a töredéke volt annak, 
amit Rosalie és Bill Kelleher felhalmozott 
házasságuk negyvenhét éve alatt. Aztán rádöb-
bentek, hogy ez épp 199 plüssállattal több volt 
annál, mint amennyit nagy gyerekeik akartak.

Hat évbe telt, mire kiválogatták, megrostál-
ták, kidobálták és adományközpontokba hur-
colták a holmikat, hogy a Massachusetts állam-
beli New Bedford-i négyszobás családi házból 
– ahol a tetőtérben másfél méter magasan álltak 
a papírhegyek – egy százhúsz négyzetméteres 
lakásba költözhessenek.

Kelleherék megmaradt vagyontárgyai között 
van három szekrényke – az egyik még a férj édes-
anyjáé volt, a másik a feleség édesanyjáé, egyet 
pedig együtt vettek harmincöt évvel ezelőtt. Egy 
polcukon teáscsészék sorakoznak, amelyeket még 
Rosalie gyűjtött össze, amikor utazgatott a világ-
ban. Egy másikon egy finom japán porcelán teás-
készletet tart – még az anyja kapta az esküvőjére.

„Semmi szükségünk minderre” – vallja be.
Ismerős szólam ez, ahogy a baby boomer 

nemzedék tagjai kisebb lakásokba költöznek, 
és felfedezik (ahogy sok előző nemzedék is 
megtette már), hogy gyermekeik nem tartanak 
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igényt a holmijaikra. Valójában, a fiatalok 
még a gondolattól is elszörnyednek, hogy 
otthonaikban esetleg helyet találjanak a bájos 
Hummel-figurák gyűjteményének, a giccses 
Thomas Kinkade-festményeknek vagy a finom 
porcelán étkészleteknek és kristálypoharaknak, 
amelyekre mindig gondosan vigyáztak, és csak 
ünnepi étkezések alkalmával vettek elő.

Fájdalmas érzés lehet a szülők számára, hogy 
gyerekeik egy élet gondosan összeválogatott 
kincseit garázsvásárra való kacatnak tekintik.

„Amikor [az emberek] ki akarnak dobni va-
lamit, úgy érzik, hogy … személyes történel-
mük lesz szegényebb, veszítenek egy darabot 
önmagukból, önazonosságukból, és attól félnek, 
hogy ha megválnak valamitől, sohasem élhetik 
át újra ugyanazt az élményt” – mondja Randy 
Frost, a massachusettsi Smith College magán-
főiskola pszichológia professzora és a Tárgyak: 
a kényszeres gyűjtögetés és a dolgok jelentése 
(Stuff: Compulsive Hoarding and the Meaning 
of Things) című könyv társszerzője. Míg min-
den nemzedéket jellemez egyfajta vonzódás a 
régiségekhez, vagy az idejétmúlt műszaki cikkek 
iránti nosztalgia, napjaink alapvetően technológia 
központú kultúrája nem túl sok jelét mutatja an-
nak, hogy a modern, áramvonalas dizájnt letűnt 
korok sötét bútoraira vagy csecsebecséire akarná 
cserélni. Sok fiatalabb család pedig az utazásokat, 
a nyaralásokat és a fényképeket tekinti a családi 
emlékek tárházának – nem pedig az emléktár-
gyakkal teli polcokat.

„Gyermekeiknek … gyakran már van külön 
otthonuk, családjuk, vannak bútoraik” – mond-
ja Kate Grondin, a költöztetési és tárolási szol-
gáltató (Home Transition Resource) cégtulaj-
donosa a massachusettsi Andoverben. Grondin 
asszony idősek költöztetésével foglalkozik; 
segítik a kisebb lakásokba költöző ügyfeleket 
holmijaik be- és kipakolásában, átszállításában, 
eladásában, illetve eladományozásában.

Más jelek is afelé mutatnak, hogy a padlástér 
e féltve őrzött kincsei akár a városi szemét-
telepen is végezhetik. Mary Kondo Rend a 
lelke mindennek (The Life-Changing Magic of 
Tidying Up) című könyve, mely a dolgoktól 
való megszabadulás sajátos folyamatát írja le, 
2014 óta másfél millió példányban kelt el az 

Egyesült Államokban. Joshua Fields Millburn 
és Ryan Nicodemus, más néven a Minimalisták, 
számos bestseller emlékirat megjelentetői, 
2016-ban kiadták a Minimalizmus: hiteles tör-
ténet a fontos dolgokról című művüket, jelen-
leg pedig az Egyesült Államokat járják „2017 
– A kevesebb most van” (Less Now Tour 2017) 
előadásaikkal. Amikor egy halom tárggyal 
próbáljuk megtestesíteni identitástudatunkat – 
vagy akár azt, amivé még válhatunk – nem 
mindig könnyű eldönteni, mit tartsunk meg, 
és mitől váljunk meg. Dr. Frost felidézi annak 
a nőnek a történetét, aki „rengeteg szakács-
könyvet és receptet gyűjtött össze”, bár nem 
igazából tudott főzni. „Ha megpróbálta volna 
kidobni egy részüket – magyarázza – ezáltal 
megfosztotta volna magát a lehetőségtől, hogy 
olyan szakács váljék belőle, mint amilyennek 
képzelte magát. Bizonyos értelemben ez egy 
lehetséges énjétől való megfosztást jelentette 
volna számára.

»Tudod, hogy nincs hozzá elég helyed«
Apjuk halála után Judy Maguire és testvérei 
Andoverben segítettek anyjuknak egy idősek 
otthonába költözni. Nagy gonddal választották ki 
azokat a bútordarabokat és fényképeket, amelyek 
majd otthonossá teszik anyjuk új környezetét. 
Aztán szembesültek a nehéz feladattal, mikor 
is el kellett dönteni, hogy mit tartsanak meg az 
örökségből saját maguk számára. „Mindannyian 
nagyon érzelmi alapon fogtuk föl” – vallotta 
be Maguire asszony. Felidézte, hogy hogyan 
vitatkoztak a testvérek egy bizonyos darab fölött 
– nem amiatt, hogy ki kapja, hanem, hogy egyik 
nővérük ne akarja azt a – Judy Maguire szavaival 
élve – „szörnyű, ormótlan bútort” megtartani. 
„Azt mondtam: »Tudod, hogy nincs hozzá elég 
helyed. Nem igazán van szükséged rá.« Erre így 
válaszolt: »Tudom… Egyszerűen nincs szívem 
kidobni«” – mesélte Judit Maguire. Végül úgy 
döntöttek, hogy elajándékozzák az asztalt.

Dr. Frost azt javasolja, tegyünk fel ilyen-
kor egy egyszerű kérdést az érintetteknek: 
„Hogyan illik… ez a tárgy az életedbe?” 
Kelleherék az egyes tárgyakat különböző sza-
kaszok szerint rakták szét az üres gyerek-
szobákban, a nappaliban és a télikertben. 
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Legvégül az összes kidobásra ítélt, megma-
radt tárgy elfért a földszinti játszószobában, 
amelynek fele üres kartondobozokkal volt 
tele, amelyeket azért raktak félre, mert va-
lamikor esetleg szükség lehet rájuk. Mások 
viszont úgy gondolják, hogy a megszokott 
holmiktól való megválás valójában felszaba-
dultság-érzetet okoz.

»Mintha még mindig egyetemista volna…«
A massachusettsi Cambridge-ben élő Carolyn 
Ledewitz rádöbbent, hogy fiának semmi nem 
kellett abból, amit neki akart adni. „A fiam 
kocsival jött le idáig New York Cityből. 
Felháborodtam, amikor egyszerűen csak fogta 
magát, mindent kiszedett a dobozokból, és 
bedobált a kukába” – mesélte. Ledewitz asz-
szony szerint negyvenes éveiben járó fiának 
a lakása „olyan üres, mintha még mindig 
egyetemista volna. Még csak egy kép sincs a 
falon” abban a manhattani lakásban – mondja. 
A történet vége az lett, hogy Ledewitz asz-
szony maga is fia nyomdokaiba lépett, hogy 
megvalósíthassa költözési tervét, és Boston 
Seaport District nevű divatos kerületének 
egy elegáns öröklakásába költözzön. Férjével 
két lépésben hajtották végre a költözködést. 
Először a springfieldi (Massachusetts) ranch 
házukból – ahol már 33 éve éltek – egy ki-
sebb, háromszintes házba költöztek a közeli 
városba. „Volt egy szekrény az ebédlőmben, 
tele porcelánnal, amit az esküvőmre kaptam 
nászajándékként… az anyám cukortartója, az 
ezüstnemű. Nagyon szerettem. Minden nap 
megnézegettem őket – meséli.

Végül az élet, amelyre vágyott, többet nyo-
mott a latban, mint a féltve őrzött holmik. „Az 
évek során, amikor nincs kinek odaadnunk 
őket, egyszer csak meg kell válnunk tőlük” 
– mondta. Most férjével együtt beteljesült 
vágyálmukat élvezik: egy nagyvárosban lak-
nak. Ennek ellenére, még a szakmabeliek sem 
teljesen védettek a kísértéssel szemben: Nan 
Hayes és testvérei leginkább egy konkvisztá-
dor hatalmas szobra miatt civakodtak az egész 
apai örökségből. (Végül az egyik fiútestvér, 
akinek befért az autójába, cipelte haza a zsák-
mányt…)

Hayes asszony, a Gyengéd Átmenet (Caring 
Transitions) üzletfejlesztési igazgatója szak-
értőként tíz évet töltött azzal, hogy a kisebb 
házba költözőket megszabadítsa felhalmozott 
vagyontárgyaiktól. „A legjobban az a része hi-
ányzik a munkámnak” – árulja el újságunknak 
– hogy „sokkal boldogabbnak láttam az ügy-
feleimet ott, ahová kerültek, mert tudták, ez az 
a hely, ahol lenniük kell.” „Sok gonddal járt, 
hogy megszabaduljunk a felesleges holmiktól, 
de jót tett [nekem is és a férjemnek is]” – 
vallja be Carolyn Ledewitz. Olyan nagyszerű 
érzés, hogy nem kell már aggódni amiatt a 
sok tárgy miatt… Az élet sokkal egyszerűbbé 
vált nélkülük.

(The Christian Science Monitor)

Zanny�Minton�Beddoes

A�gyermektelenség�védelmében

Nyugaton egyre többen tudatosan nem vállalnak 
gyermeket. Ezt nem kellene a szemükre vetni.

Nyugaton egymás után dőlnek meg az előíté-
letek. Az emberek magukban titkon azt gon-
dolhatják, hogy egyeseket fajuk, nemük vagy 
szexualitásuk alacsonyabb rendűvé tesz – en-
nek nyílt kimondása azonban szigorúan a tabu 
kategóriájába esik. Míg az előítéletekkel teli 
beszéd a legtöbbször a közösségi oldalak név-
telen szájhőseinek a kenyere, addig egy régről 
ismert szólam még tartja magát. Csak kérdez-
zünk meg valakit, akinek nincs gyereke.

Nem kell különadót fizetniük, mint annak 
idején a Szovjetunióban; nem űzik el őket ott-
honaikból, mint ahogy az még ma is megesik 
néhány szegényebb országban. Ennek ellenére 
igen sok kritika éri őket. „Önző módon dönt 
az, aki nem akar gyereket” – hangoztatta 
Ferenc pápa, talán elfelejtkezvén arról, mit 
mond a Biblia az embertársunk szemében 
levő szálkáról. Mások rámutatnak, hogy a 
gyermekteleneknek nem sikerül kitermelniük 
a jövő munkavállalóit, akik majd fizetnek a 
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nyugdíjukért. Azokat a politikusokat, akiknek 
nincsen gyerekük, azzal vádolják, hogy nem 
veszik ki kellőképpen a részüket a társada-
lomból. „A jövőről beszél nekünk, miközben 
nincsenek is gyerekei” – kifogásolta Jean-
Marie Le Pen Emmanuel Macronnal kapcso-
latban, aki megnyerte a francia elnökválasz-
tást. Theresa May és Angela Merkel esetében 
is célt tévesztettek hasonló támadások – az 
elemzők szerint azonban sok szavazó magá-
ban egyetért ezekkel.

A gyermektelenek elleni vádakat – más tár-
sadalmi vonatkozású rágalmazásokkal együtt 
– el kell engednünk a fülünk mellett. A fejlett 
országokban 15 és 20% között van azoknak 
a nőknek, és kicsivel magasabb azoknak a 
férfiaknak az aránya, akiknek nem születik 
gyermekük. Számuk állandóan emelkedik. 
Némelyüknek orvosi problémáik vannak; má-
sok nem találkoznak kellő időben az igazi-
val; megint mások úgy döntenek, hogy nem 
akarnak utódokat. A csökkenő spermaszám is 
szerepet játszhat ebben, a gazdag országokban. 
Bármi okuk legyen is, alaptalanok a gyermek-
telenek elleni támadások.

A gyermektelenek önzőségüket elég sajátos 
módon adják tudtunkra. Nagyobb valószínű-
séggel hoznak létre jótékonysági alapítványo-
kat, mint a családosok, és sokkal nagyobb az 
esélye annak, hogy pénzt áldoznak jó ügyek 
érdekében. Egy amerikai forrásból származó 
becslés szerint pusztán a gyermektelenség té-
nye több mint 10 000 dollárral (kb. 2 600 0000 
forinttal) növeli a jótékonysági célokra adott 
összeg nagyságát egyénenként. Ily módon 
a gyermektelenek kicsi, de hasznos ellen-
súlyát képviselik a szülők világának, ahol a 
társadalmi immobilitás állandósul társadalmi 
és gazdasági előnyeik gyermekeiknek való 
átörökítésével.

Az a tény, hogy ilyen sok vezető poli-
tikus van leszármazottak híján, rácáfol a 
gondolatra, hogy nem törődnek a társada-
lommal. A G7 országok közül ötnek az 
élén gyermektelen nők, illetve férfiak állnak. 
Emmanuel Macronnak, Theresa Maynek, 
Angela Merkelnek, Shinzo Abenek és Paolo 
Gentiloninek lehet, hogy megvannak a ma-

guk hibái, de nem alkalmatlanabbak Justin 
Trudeau-nál (akinek három gyermeke van), 
nem beszélve Donald Trumpról (akinek öt 
van). Korlátozottak lehetőségeik a nepotiz-
musra is. Azonkívül megkímélik országu-
kat a dinasztikus politika kínos jeleneteitől, 
amelytől egyenes út vezethet a középszerűsé-
gig. Az Indiai Néppárt (BJP) ragyogóbb jövő 
előtt áll, mivel Narendra Modinak nincsen 
gyermeke; ennek igazolására nézzük meg, mi 
történt a Kongresszus Párttal.

Nem gyerekjáték
Az a vád, hogy a gyermektelen emberek nem 
veszik ki demográfiailag a részüket, helyes, 
de kevésbé elítélendő, mint amilyennek lát-
szik. Azok, akiknek nincsenek gyerekeik, 
terhet jelentenek az állami nyugdíjrendszer-
re. A munkavállalók és a nyugdíjasok száma 
közti romló arányt látva a kormányok kény-
telenek népszerűtlen intézkedéseket beve-
zetni, mint például a nyugdíjak csökkentése, 
ahogy Japán is tette, vagy pedig migránsokat 
beengedni, mint ezt a nyugati országok pél-
dája mutatja.

A nyugdíjrendszer hosszú távú fenntartásához 
az országoknak nincs igazából szükségük több 
szülőre. Helyettük inkább több gyermek kell. 
Össze lehet kötni a magas arányú gyermekte-
lenséget magas születési aránnyal, feltéve, ha a 
szülők több gyereket vállalnak, nemcsak egyet 
vagy kettőt. Ez volt a bevett szokás száz évvel 
ezelőtt sok nyugati országban. Írország – ismét 
csak egy gyermektelen vezetővel az élén – még 
ma is így birkózik meg a feladattal.

A gyermektelenek mindenki örömére szolgál-
nak csodálatos műalkotások létrehozásával is. A 
brit regényírók különösen híresek voltak arról, 
hogy nem hagytak utódot maguk után: gondol-
junk csak Hilary Mantelre, P. G. Wodehouse-ra 
és a Brontë-nővérekre. Ez év szeptemberében 
Nagy-Britannia Jane Austin portréjával bocsá-
tott ki tízfontos bankjegyeket. Ezt a döntést sok 
vita előzte meg, bár nehéz belátni, hogy miért. 
Kevesen írtak olyan józanul pénzről és családról 
– annak ellenére, hogy Jane Austin nem ment 
férjhez és nem voltak gyerekei.

(The Economist)
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David�Goodhart

Hogyan�vélekedik�Európa�egyik�legna-
gyobb�elméje�az�EU�ingatag�építményéről

Ivan Krasztev: Európa után (After Europe, 
University of Pennsylvania Press, 2017, 136 
oldal) című könyvének recenziója

Nagy-Britannia bármely más országnál többet 
tett az Európai Unió bővítésének előmozdításá-
ért a volt szocialista országokban. Most elhagyni 
készül az EU-t részben e bővítés és a rendkívüli 
költségvetési kifizetések, illetve a nyomában 
megindult pusztító hatású bevándorlás miatt.

Ez az ellentmondás tetszene Ivan 
Krasztevnek, az utóbbi évek egyik legélesebb 
elméjű és legelegánsabb politikatudósának, 
aki Kelet-Európából indult (jelenleg Bécsben 
dolgozik, és ma már egyre többen figyelnek a 
szavára Amerikában is). Ebben a vékonyka kis 
kötetben, amely meglepő megfigyelések és tar-
ka címkézések kincsesládája, a bolgár elemző 
a tragédia iránti különös kelet-európai érzékkel 
láttatja a sokfajta válsággal küszködő Európát.

Krasztev 1989-ben végzős hallgató volt 
a Szófiai Egyetemen, amikor összeomlott a 
kommunizmus. Társaival együtt egy újfajta 
személyes szabadság érzését tapasztalták meg, 
de – mint írja – „belénk hasított az az újonnan 
felfedezett érzés is, hogy mennyire törékeny 
minden a politikában”.

Többnyire az érzelemmentes liberális állás-
pontját képviselve, úgy tekint a menekültválság 
megoldhatatlan kérdésére, mint a kontinens sors-
döntő válságára – „Európa szeptember 11-je”, 
amely súlyosabb, mint az euróválság. Európa 
„határok nélküli világáról” kiderült, hogy csak 
jámbor képzelgés – érvel Krasztev. Továbbá, ha 
Európát változatlanul ilyen mértékben határozza 
meg a posztmodernizmus, posztnacionalizmus 
és a szekularizmus, akkor többé már nem mutat 
utat a jövő felé – sőt valójában a világpolitiká-
ban sem játszik döntő szerepet.

Az Unió válságának és magának a globali-
zációnak a középpontjában az a tény áll, hogy 
szuverén államok érdekszövetségbe tömörü-
lése a világhatalmak elleni nagyobb befolyás 

érdekében egyre inkább összeütközésbe kerül 
a nemzeti szuverenitással és demokráciával. 
Sehol nem vált ez nyilvánvalóvá olyan nyers 
formában, mint az euróválság görög és az olasz 
szakaszában, amikor az EU írta elő a szavazók 
számára ezekben az országokban, hogy mit 
csináljanak.

Az euró fennmaradása érdekében szüksé-
ges lépés, hogy az adós nemzetek szavazóit 
megfosszák azoktól a joguktól, hogy megvál-
toztassák a gazdaságpolitikát, annak ellenére, 
hogy megmarad képességük a kormányvál-
tásra. „Ez újrafogalmazását jelenti az Európai 
Unió kormányzási módszerének – jelenti ki 
Krasztev –, azaz politika nélküli intézkedé-
seknek Brüsszelben, és intézkedések nélküli 
politikának nemzeti szinten.

Krasztev sajátos betekintést ad a jelenleg 
Kelet-Európában tapasztalható liberalizmus-
ellenességbe. Nyugat-Európa népességüket 
tekintve egykor homogén államaiban a – gyar-
matosítók bűntudatából táplálkozó – multi-
kulturalizmus mind nyitottabb és sokszínűbb 
jövőképpel kapcsolódik össze. Kelet-Európát 
nem jellemzi a gyarmatosítás miatti bűntudat; 
az etnikai sokszínűség pedig a közelmúltban 
az egyes népcsoportok (zsidók, németek stb.) 
üldözésébe, kitelepítésébe torkollott, és ko-
rábban nem létezett egységes nemzetállamok 
ideáját célozták.

A határok megnyitása egy olyan ország, 
mint Bulgária és más volt szocialista országok 
számára egyszerre jelentett felszabadulást és 
demográfiai katasztrófát. Krasztev számításai 
szerint 2050-re Bulgária népessége közel egy-
harmadával fog csökkenni.

A szerző szájából hangzik el az új populizmus 
legjobb meghatározása, amivel valaha találkoz-
tam: „Az emberek felhatalmazása közös projekt 
nélkül… olyan társadalmakban alkalmazható 
politikát jelent, ahol a polgárok mindenekelőtt 
fogyasztók, és vezetőiket pincéreknek tekintik, 
akiktől elvárják, hogy fürgén mozogva teljesítsék 
kívánságaikat.”

A populisták a „világpolgári gondolkodású 
elit és a törzsi szellemiségű bevándorlók” 
közti szövetséget okolják veszteségérzetükért. 
Krasztev ugyanakkor érti a meritokrácia meg-
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osztó hatását is, amely önzőbb és az emberek-
hez kevésbé hűséges elitet hozott létre, mint a 
múltban. A populisták viszont ígéretük szerint 
nem érdemei alapján ítélik meg az embert, ha-
nem mert a csoporthoz tartozik.

Krasztev nehezen megfogható fajta liberális; 
többnyire keményfejű, de van benne valami 
álmodozó is – talán úton van a posztlibera-
lizmus felé, de még nem ért oda. Az európai 
populizmus nem söpör le mindent a színtérről, 
ahogy a szerző időnként sejteti; ezidáig a brexit 
volt az egyetlen igazán nagy teljesítménye, és 
alapvetően jelenleg sem a liberalizmus, hanem 
egy mindent befogadó naivság ellen irányul.

Nehezen tud állást foglalni abban a kérdésben 
is, hogy vajon elkerülhetetlenné vált-e mára az 
Európai Unió szétesése, vagy – ahogy könyve 
végén sugallja – talán mégis megállítható ez a 
folyamat. Az Európa után azonban igazán élve-
zetes olvasmány: a megfogalmazás eleganciája 
egyesül benne megannyi politikai bölcsességgel.

(The Times)

Sara�Miller�Llana

Az�izlandi�tinédzserek�kijózanodása�–�
Levonható�tanulságok?�

Az utóbbi két évtizedben az izlandi fiatalok a józan-
ságot választották egy program hatására, amely 
arra biztatja a családokat és a közösségeket, hogy 
gondolják újra a szabadság fogalmát a serdülőkkel 
kapcsolatban. Némelyek próbálják meghonosítani 
ezt a modellt Európában és Amerikában is. 

Az 1980-as évek végén, amikor Björgvin Ívar 
Guðbrandsson tizenéves volt, az iskolai bulik 
elképzelhetetlenek voltak alkohol nélkül. Bár 
később nyúlt a pohárhoz társainál – jobban érde-
kelte a foci és a gitározás –, amikor tizenhat éves 
kora körül tényleg elkezdte az ivást, gitártokjá-
ban csempészett be alkoholt az iskolai rendezvé-
nyekre. „A felnőttek szerintem szemet hunytak 
a dolog fölött – meséli. – Azt tartották: »Hiszen 
csak gyerekek még. Amíg nem kerül sor csete-

patéra, addig nincs gond.«” Guðbrandsson ma 
tanárként dolgozik a reykjavíki Langholt isko-
lában, ahová egykoron járt. Elmondása szerint, 
ha egy diák részegen jelenne meg egy iskolai 
rendezvényen, ez olyan botrányt okozna, hogy 
az iskolaigazgató valószínűleg kihívná a gyer-
mekvédelmi szolgálatot.

A valóságban ez ritkán fordul elő, mert 
a széles körű alkoholfogyasztás problémája 
lényegében „lekerült a napirendről” – tudjuk 
meg tőle. Más szóval az alkohol ma már nem 
az iskolai bulik kísérőjelensége.

Nem csak ennek az iskolának a nevét em-
líthetnénk. A kamaszkori ivászat – hasonlóan 
a kamaszkori dohányzáshoz, marihuána-fo-
gyasztáshoz és egyéb szerek használatához 
– Izland-szerte jócskán alábbhagyott az utóbbi 
két évtizedben, miközben tudományos kutatók, 
döntéshozók és szülők fogtak össze visszaszo-
rítására. Ma pedig a városok világszerte erre az 
apró szigetországra figyelve keresik a megol-
dást a kiskorúak italozási problémáira.

Ugyanakkor a kamaszkori alkohol- és kábító-
szer-fogyasztáson túl Izlandban magával a fiata-
lok kultúrájával kapcsolatban is megváltozott a 
gondolkodás – amitől sokak szerint ártatlanabbá 
és gondtalanabbá tette az utóbbit. Kitágította 
a szülők gyerekkorról alkotott elképzelését és 
megnövelte a családdal töltött idő jelentőségét, 
miközben igazolta azt a bölcsességet, mely sze-
rint egy gyerek felneveléséhez „egy egész falu 
kell” – mondja Hrefna Sigurjónsdóttir, az iskolai 
szülői szervezetek országos ernyőszervezete, az 
Iskola és Otthon igazgatója, a – jelenleg Ifjúság 
Izlandban néven futó – szövetségi kormány-
program egyik mozgatórugója.

Hrefna Sigurjónsdóttir „ébredésnek” nevezi 
azt a jelenséget, ami az otthonokban, az isko-
lákban és ezeken túl végbement. „Azt hiszem, 
az emberek többé már nem tanácstalanok azzal 
kapcsolatban, hogy »felnőtt-e már a gyerek, 
vagy még nem«.”

Másfajta megközelítés
Régebben elmosódottabb volt a határvonal. 
Abban az időben, amikor Guðbrandsson be-
fejezte a középiskolát, a fiatalok még többet 
ittak. Az 1990-es években Reykjavík központja 
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hajnali három felé mulatozó tizenévesekkel 
volt tele hétvégenként. Akkoriban az izlandi 
tinédzserek a legkeményebben italozó fiatalok 
közé számítottak Európában. Izlandi felméré-
sek szerint 1998-ban a tizedikesek negyvenkét 
százaléka nyilatkozott úgy, hogy az előző har-
minc nap folyamán berúgott valamikor.

Megelőzést szolgáló projektek születtek, hason-
lóan az amerikai D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance 
Education, ’A kábítószerezés elleni nevelés’) prog-
ramhoz, amely azt célozta, hogy szellemében a 
tizenévesek erőt kapjanak a „nemet mondáshoz”.

Az alkoholfogyasztás mégis egyre népszerűb-
bé vált, tudjuk meg Inga Dora Sigfúsdóttirtól, az 
Izlandi Társadalomkutatási és Elemzőközpont 
(ICSRA) társalapítójától; az intézet az Izlandi 
Ifjúság (Youth in Iceland) program adatköz-
pontja. „Egy csapatnyi ember összeült, és azt 
mondta: »Más megközelítést kell találnunk. Ez 
nyilvánvalóan nem működik.«”

Az egyik alapvető problémát az jelentette, hogy 
nem volt egyértelmű a gyermekkor és felnőttkor 
közti határ – mondja Inga Dora Sigfúsdóttir.

A legszigorúbb szabályok egyike a törvény ál-
tal előírt takarodó volt: a tizenkét éves vagy annál 
fiatalabb gyerekeknek télen este nyolcra, nyáron 
este tízre otthon kell lenniük. Tizenháromtól 
tizenhat éves korig télen este tízre, nyáron pedig 
éjfélre kell hazaérni, még akkor is, ha még hét-
ágra süt a nap. Néhány helyen éjszakai őrjáratot 
tartanak a szülők, fényvisszaverő mellényekben 
és elemlámpákkal, így biztosítván, hogy kellő 
időben érjenek haza a gyerekek. A kormány 
hűtőmágnesek ezreit küldte ki a háztartásokba, 
és küldi még ma is – hogy így emlékeztesse a 
gyerekeket a szabályokra.

A szülők az iskolákon és a szülői szerve-
zeteken keresztül megállapodtak több fontos 
dologban: például abban, hogy nem engedé-
lyezik otthonaikban a felügyelet nélkül folyó 
házibulikat, vagy hogy naponta legalább egy 
órát töltenek a gyerekeikkel. „Húsz évvel ez-
előtt az emberek meg voltak lepve – mondja 
Sigfúsdóttir asszony. – Itt változtatnunk kellett. 
A »minőségi időről« szóló elgondolásban akar-
tunk hinni, nem pedig abban, hogy túl sok időt 
kell a gyerekekkel tölteni. A serdülőkori ita-
lozással kapcsolatos igen szabados nézeteken 

akartunk változtatni. Az emberek nem tulajdo-
nítottak ennek kellő jelentőséget.”

„Ez a szabály. Ott van kiírva 
a hűtőszekrényen.”
A programon keresztül az önkormányzatok támo-
gatták és kibővítették az iskolai tevékenységeket 
a sporttól a szertornáig, a zenéig, a művészeti 
életig és a balettig. Az elgondolás alapja az volt, 
hogy a gyerekeket el kell foglalni – és így meg-
akadályozni, hogy bajba keveredjenek –, illetve 
segíteni kell őket, hogy értelmet találjanak az 
életben; ez pedig eltántorítja őket attól, hogy első 
helyen a pohárhoz vagy a drogokhoz nyúljanak.

A teljes program hátterét évek óta folyó fel-
mérések adatai támasztják alá: itt arról kérdezik 
a gyerekeket, hogy fogyasztanak-e alkoholt, 
vagy hogy mennyi időt töltenek a szüleikkel; a 
program állandó párbeszédet igényel kutatók, 
döntéshozók és az utca embere között. Például 
megmutatták az adatok, hogy fontosabb egy 
kritikus tömeget megnyerni az ügynek, sem-
mint minden szülőt beszervezni.

A dolog lényege, hogy leveszi a felelősséget a 
serdülők válláról – ez éppen a D.A.R.E.-féle meg-
közelítés ellentéte –, és azt a közösség vállalja át.

„Nem egyénileg tanítja meg a gyerekeket a fe-
lelős döntéshozatalra, sőt még csak felelőssé sem 
teszi őket saját viselkedésükért – mondja Álfgeir 
Kristjánsson, az ICSRA volt adatelemzője, aki 
jelenleg a Nyugat-Virginiai Egyetem közegészség-
ügy tanszékének adjunktusa. – Az izlandi megkö-
zelítés … a társadalmi védőbástyák megerősítésére 
és a kockázati tényezők csökkentésére épül.”

A program átformálta az izlandi családi 
életet. Sigurjónsdóttir asszony, az Iskola és 
Otthon szervezet munkatársa, elmeséli, hogy 
amikor tizenhat éves lett, kis vidéki közössé-
géből Reykjavíkba költözött. Egy vele egykorú 
barátnőjével költözött egy lakásba. „Felnőttnek 
képzeltük magunkat, pedig nem igazán voltunk 
azok – meséli. – Remekül szórakoztunk, de így 
visszatekintve azért nem volt könnyű dolgunk. 
Néha egyszerűen szükség van az anyákra.”

Arra a kérdésre, hogy el tudná-e képzel-
ni ugyanezt egy nap két kicsi gyereke szá-
mára, gondolkodás nélkül ezt válaszolta: 
„Semmiképpen sem.”
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A családok arról számolnak be, hogy ma sok-
kal szorosabb közelségben élnek. Az ICSRA 
adatai szerint 2014-ben a szülők hetvenöt szá-
zaléka tudta, hogy hol töltötték gyermekeik az 
idő legnagyobb részét – összevetve a 2000-ben 
mért ötvenkét százalékkal. A tizedikesek ötven 
százaléka elmondta, hogy 2014-ben gyakran 
vagy majdnem mindig a szüleikkel voltak hét-
köznap éjszakánként; ez több, mint a 2000-ben 
mért huszonhárom százalék kétszerese.

A program végső soron megkönnyítette a 
dolgukat – hangoztatják az izlandi szülők. Nem 
kell a gyerekeikkel azon huzakodni, hogy mikor 
és hányszor szabad elmenniük otthonról, meséli 
Baldvin Berndsen háromgyerekes családapa. 
„Mindig erre hivatkozok. Azt mondom, hogy 
»nem én találtam ki. Ez a szabály. Ott van kiírva 
a hűtőszekrényen.«”

Kell a sporthoz a józanság
Egy dermesztően hideg decemberi délutánon 
már lement a nap, amikor az iskola után fiúk és 
lányok szedelődzködnek, hogy az Izland nem-
zeti stadionja szomszédságában lévő Thróttur 
Reykjavík FC-be menjenek edzésre.

Az önkormányzat évi 125 000 forint értékű 
kuponnal támogatja a gyerekeket – ez körülbelül 
az éves költség fele –, hogy iskolán kívüli tevé-
kenységekre iratkozzanak fel. Reykjavík pol-
gármestere, Dagur Eggertsson elmondja, hogy 
a hat és tizennyolc év közti gyerekek nyolcvan 
százaléka él a program kínálta lehetőséggel.

Csak ebben a futballklubban az öt és ti-
zennyolc év közötti igazolt játékosok száma 
ezerre nőtt, azaz megduplázódott az utóbbi 
tíz évben, tudjuk meg Gudberg Jonssontól, az 
Izlandi Ifjúság másik oszlopos alapítótagjától, 
aki az Izlandi Egyetem Viselkedéskutatási 
Laboratóriumának tudományos kutatója. Ebben 
is az országos irányvonal tükröződik.

Ahelyett, hogy aggodalmakat váltana ki az 
izlandi fiatalok túlterheltsége, az iskola utáni 
elfoglaltságokat az Izlandi Ifjúság legnagyobb 
sikerei között tartják számon. Statisztikai 
elemzések egyértelmű kapcsolatot mutatnak az 
utóbbi időben elszaporodó a tartalmas elfog-
laltságok és a kamaszok italtól való tartózko-
dása között.

Rimában, Reykjavík külvárosában beszél-
getünk Birta Zimsennel. A bordó kapucnis 
pulóvert viselő, tizenhat éves lány, aki tavaly 
nyerte el a helyi iskolában a „Tizedikesek 
Szépe” címet, épp a december esti kosár-
labda-edzés utáni pihenőjét tartja. Amikor 
arról kérdeztük, hogy iszik-e, a fejét rázza: 
„Kosarazok” – mondja.

Mellette ül a huszonegy éves Thorgeir 
Tryggvason, aki körülbelül tizenhat volt, ami-
kor megígérte nagyszüleinek, hogy húszéves 
koráig – a nagykorúság eléréséig – nem fog 
inni. Nem találta különösebben nehéznek ígé-
rete betartását. „Nem számított vagányságnak 
az iskolában az ivás, mint húsz évvel ezelőtt – 
mondja Tryggvason, aki lelkes focista. – Akkor 
voltál jó fej, ha sportoltál.”

Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen 
megszűnt a kamaszkori italozás jelensége.  
Berndsen úr, aki a szülői munkaközösség 
elnöke abban az iskolában, ahová tizennégy 
éves gyermeke jár, azon a véleménye van, 
hogy van még mit tenni. Szeretné, ha minden 
gyermek számára támogatnák a sportolást 
kötelező rendszerben a költségek teljes fe-
dezésével. Azt is el szeretné érni lakóhelyén, 
hogy a szülők újrakezdjék az éjszakai őr-
járatot, ami abbamaradt az utóbbi években. 
Aggódik amiatt, hogy a média nem hívja fel 
eléggé a figyelmet a marihuána veszélyeire, 
és még mindig létező fenyegetést jelentenek 
a kemény drogok. „A kábítószerek megsze-
rezhetők; tudok itt olyan gyerekekről, akik 
azt mondták: »Ismerek valakit, akinek az 
ismerőse meg tud szerezni bármit, amire csak 
szükségem van.«” – meséli.

Ez lenne világszerte a megoldás?
Továbbra is megválaszolatlan marad a kérdés, 
hogy mennyire utánozható az izlandi modell. 
2006 óta az Izlandi Ifjúság módszereit harminc-
öt önkormányzatnak mutatta be Európa-szerte 
az Ifjúság Európában kezdeményezés keretében.

Irodáikban egyfolytában cseng a telefon. 
Egy 2015-ös ESPAD-tanulmány, az Európai 
Iskolavizsgálati projekt a fiatalok alkohol- és 
egyéb drogfogyasztási szokásairól (European 
School Survey Project on Alcohol and Other 
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Drugs) százalékban mérte azoknak a tizenöt és 
tizenhat éveseknek az arányát, akik elmondá-
suk szerint alkoholt fogyasztottak a vizsgálatot 
megelőző harminc napban. Ez Európa-szerte 
átlagosan negyvennyolc százalék volt, össze-
vetve az izlandi kilenc százalékkal.

Álfgeir Kristjánsson jelenleg az Izlandi 
Ifjúság-program egy változatát vezeti be 
Nyugat-Virginia két megyéjében. A 2017 dec-
emberében megjelent – amerikai tizenévesek 
és felnőttek kábítószer-fogyasztási szokásait 
vizsgáló – Figyeljük a Jövőt (Monitoring the 
Future) tanulmány szerint 2017-ben kilenc szá-
zalék volt azoknak a tizedikeseknek az aránya, 
akik bevallottan leitták magukat az elmúlt har-
minc nap folyamán – ez hosszú távon csökke-
nést jelent, de még mindig majdnem kétszerese 
a mai izlandi adatoknak.

A legnagyobb gondot a kulturális különbsé-
gek jelentik Kristjánsson számára. „Amerika 
az énközpontúság országa, itt az egyéni dönté-
sekben és a személyes felelősségben hiszünk” 
– mondja.

Sigfúsdóttir nem rég tért vissza Chiléből, 
ahol hasonló program bevezetésében segédke-
zett. A kételkedők azt kérdezik, hogy a modell 
Izlandon vajon nem kicsi szigetország jellege 
miatt vált-e be – tudjuk meg tőle. Válaszul egy 
előre odakészített diát mutat – Máltát (szintén 
sziget) és Lichtensteint (szintén kicsi) látjuk 
rajta, ahol a kamaszkori italozás aránya messze 
meghaladja saját országának adatait – a kis 
méret vagy az országot körülvevő víztömeg 
semmivel sem könnyíti meg az alkohol elleni 
harcot.

Úgy véli, hogy sem földrajzi adottságok, 
sem pedig a népesség alakulása nem számíta-
nak, amikor az izlandi módszerek átadásáról 
van szó. Csak egy a fontos: a gyerekek és a 
szülők az egész világon lényegében ugyan-
olyanok.

„Ez adja a dolog szépségét. Könnyű a szü-
lőket bevonni, mert a szülők szeretik gyereke-
iket – vallja. – S ha a gyerekek a vidám tevé-
kenységek vagy az alkoholfogyasztás között 
választhatnak, akkor mindig az előbbi mellett 
döntenek… Egészségesen akarnak élni.”

(Christian Science Monitor)

Melissa�S.�Kearney

Kormányok�az�egyenlőtlenség�ellenében 
Piketty�átültetése�a�gyakorlatba

2014-ben egy szokatlan könyv került világ-
szerte az eladási listák élére: A tőke a hu-
szonegyedik században (Le Capital au XXIe 
siècle) – Thomas Piketty francia közgazdász 
816 oldalas tudományos igényű könyve, amely 
a világ leggazdagabb emberei által felhal-
mozott jövedelem és gazdagság aránytalan 
növekedését vizsgálta. Piketty húsz ország pél-
dátlan mennyiségű gazdaságtörténeti adataira 
támaszkodva mutatta meg, hogy a gazdaság 
koncentrációja a huszadik század eleje óta nem 
tapasztalt csúcsra ért fel. Jelenleg az Egyesült 
Államokban a háztartások felső egy százaléka a 
nemzeti jövedelem húsz százalékát tudja magá-
énak, amely drámai változást jelent a huszadik 
század közepe óta, amikor a jövedelem arányo-
sabban oszlott el, és a felső egy százalékra jutó 
rész tíz százalék körül mozgott. Piketty jóslata 
a következőképpen szól: ha nem törekszünk 
kiigazításra, folytatódni fog a mindinkább egy 
helyen összpontosuló jövedelem és gazdagság 
felé mutató tendencia.

Az egyenlőtlenségről szóló elemzések nagy 
részéhez hasonlóan Piketty könyve egy feltéte-
lezett erkölcsi állításon nyugszik – a gazdagság 
koncentrálódása egy bizonyos fokon túl meg-
sérti a méltányosság magától értetődő elvét, 
amelyen egy igazságos társadalom nyugszik. 
Viszont az egyenlőtlenséggel szembeni ellenér-
zés önmagában nem válhat egy olyan cselekvé-
si program hajtóerejévé, amely egy egyenlőbb 
társadalmat akar teremteni. Az egyenlőtlenség 
kritikusainak sürgető és tényeken alapuló ma-
gyarázatra van szükségük azzal kapcsolatban, 
hogy miként és miért jelent gondot a jövede-
lem és gazdagság csúcson való összpontosu-
lása. Vajon itt egy szántszándékkal manipulált 
játszmáról van szó, vagy az egész egy alapjá-
ban igazságos rendszer akaratlan torzulásainak 
eredménye? Álljon bármi is a hátterében, az 
egyenlőtlenség tényleg az általános gazdasági 
növekedés kerékkötője lenne? Valóban aláássa 
a széles körű lehetőségeket és a társadalmi fel-
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emelkedést? Fenyegetést jelent a világméretű 
tőkepiacra és a liberális demokráciára?

A Piketty után című könyvben három bal-
közép nézeteket valló közgazdász – Heather 
Boushey, J. Bradford DeLong és Marshall 
Steinbaum – Piketty művére válaszoló, lenyű-
göző esszék sorát vonultatja fel, lépéseket téve 
a fenti kérdések megválaszolására. Van köztük 
mélymerülés a Piketty előrejelzései mögött 
rejlő feltételezésekbe, a rabszolgaságnak és a 
nemeknek a kapitalizmusban betöltött szere-
péről szóló történelmi beszámoló, valamint a 
felhalmozott gazdagság és a politikai hatalom 
közti viszony mérlegelése. Az esszék széles 
történelmi és intellektuális kontextusba he-
lyezik Piketty érveit, és rávilágítanak néhány 
említést érdemlő kimaradt dologra, amelyek 
megkérdőjelezik a könyv legelrettentőbb jós-
latait. A kötet végén maga Piketty is mérlegre 
kerül. A végeredmény egy olyan gondolatban 
tett utazás lesz, amelyet ritkán kínál a modern 
közgazdaságtan.

A könyv írói jellemzően visszatekintenek 
a történelmi példákra vagy a gazdasági mo-
delleket elemeznek, amely bevett módja egy 
alapvetően történeti és elméleti jellegű könyv 
gondolatmenetének. De hogy még teljesebb 
válaszokat adjunk a Piketty könyvében meg-
fogalmazott kérdésekre, és hogy a növekvő 
egyenlőtlenség ellen stratégiákat építhessenek 
ki, a közgazdászoknak és döntéshozóknak 
a mainál sokkal többet kell tudniuk azokról 
az okokról és következményekről, amelyek 
a csúcson jelenleg felgyülemlett gazdagság-
hoz vezettek. Ha az Egyesült Államokban 
vagy bárhol másutt a világon csökkente-
ni szeretnénk a gazdasági biztonság és tár-
sadalmi felemelkedés ellen ható nagyfokú 
egyenlőtlenséget, akkor olyan intézkedéseket 
kell hoznunk, amelyek fejlesztik a hátrányos 
helyzetűek képességeit, és javítják lehetősé-
geiket. Washingtonnak adóreformokat kell 
végrehajtania, és olyan változásokat kell elér-
nie a vállalatirányítási szabályok terén, ame-
lyek nyomán még többen élvezhetik a közös 
jólétet. A döntéshozóknak azonban ajánlatos 
kerülni az innovációt és a termelékenységet 
fenyegető lépéseket.

A társadalom tetején
Az utóbbi négy évtizedben az Egyesült 
Államokban a fokozódó egyenlőtlenségről szó-
ló tanulmányok rendszerint a keresők alsó 90 
százalékára összpontosítottak. A közgazdászok 
kérlelhetetlen bizonyítékokat szolgáltattak 
annak bemutatására, hogy miként alakították 
ezeknek az amerikaiaknak kilátásait a techno-
lógia, a kereskedelem, a szakszervezetek és a 
minimálbér terén bekövetkező változások. A 
globális munkaerőpiaci helyzet miatt igencsak 
megnőtt a kereslet a magasan képzett dolgozók 
iránt, és folyamatosan emelkedett a diplomások 
fizetése. Ugyanez a helyzetnek volt köszön-
hető az alacsonyabban képzettek csökkenő 
vagy stagnáló fizetése. A szakszervezeti tagság 
arányának és a minimálbér reálértékének csök-
kenése súlyosbította a közepesen és az alacso-
nyan fizetett dolgozókra nehezedő nyomást.

Kevésbé világosak az okai annak az óriási 
jövedelememelkedésnek, amely a felső 1%-ot 
jelentő kiugróan magas keresetűek körében zaj-
lik. A döntéshozók szempontjából a legfonto-
sabb kérdés az, hogy a dúsgazdagok jövedelme 
mennyiben tükrözi például a műszaki innová-
ció körébe tartozó tevékenységeket, amelyek a 
szélesebb értelemben vett gazdaságnak is elő-
nyére válnak. Minél inkább, annál nagyobbak 
a lehetséges gazdasági költségei a legmagasabb 
jövedelműek megadóztatásának. Ezzel szem-
ben, ha a legtöbbet keresők bevételei a közre 
kevésbé áldásos tevékenységekből származ-
nak, mint például tőzsdézésből, akkor a leg-
felső réteget érintő magasabb adók kevesebb 
gazdasági költséget jelentenének. Bármelyik 
oldalról is nézzük, valószínűleg sürgető okai 
vannak a felső jövedelemadó-kulcsok meg-
adóztatásának – ily módon finanszírozhatók 
például a közszolgáltatások és az infrastruktú-
rába való beruházások. A döntéshozók azonban 
okosabban tudnának határozni a „gazdagok 
pénzének lefölözéséről”, ha tudatában lenné-
nek az egyenlőtlenségek csökkentésének jóté-
kony társadalmi hatásaival.

Az egyik – Piketty és mások által is 
felfedezett – legérdekesebb tény, hogy az 
1900-as évek elejének leggazdagabb embe-
reivel és családjaival összevetve, mikor is 
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gyakran hatalmas vagyonok öröklődtek át, 
napjaink dúsgazdagjai kereset formájában 
tesznek szert jövedelmük igen nagy részére. 
Ma az Egyesült Államokban a felső egy szá-
zalék bevételeinek 60 százaléka munkából 
származik. A könyv számos esszéje említi a 
„szuperfizetések” és a „szupermenedzserek” 
egyre gyakoribb jelenségét: az óriáscégek 
felső vezetői, főképp a pénzügy világában, 
rendkívül bőkezű juttatásokat élveznek. A 
közgazdászok véleménye azonban megoszlik 
abban a kérdésben, hogy az ilyen vezetők 
jövedelme a tehetséget jutalmazó hatékony 
piacműködés jele-e, mely esetben fizetésük 
saját értéküket tükrözi, vagy pedig a nagy 
értékű juttatási csomagok egy szabályzások, 
intézmények és társadalmi normák alakította 
tárgyalási folyamat eredménye.

Laura Tyson és Michael Spence közgazdá-
szok a könyvben megjelent írásaikban rávilá-
gítanak a műszaki fejlesztések szerepére: egy-
részt megteremtik a megfelelő képzettséggel 
rendelkezők bőséges anyagi juttatásait, más-
részt csökkentik az alacsonyabban képzettek 
foglalkoztatási biztonságát. Tyson és Spence 
megjegyzik továbbá, hogy piaci verseny töké-
letlen, és hogy a juttatásokat nem kizárólago-
san a piaci érték határozza meg. Rámutatnak, 
hogy egyre több kutatás emeli ki a tényt, mi-
szerint a szabadalmak és a szellemi tulajdonjog 
védelme, illetve a márkanevek piaci hatalma 
által megteremtett jövedelmek alapvetően a 
felsővezetők és a tőketulajdonosok zsebébe 
kerülnek.

Ezzel szemben Piketty nézetei szerint a 
felsővezetői fizetések elsődlegesen nem a mű-
szaki fejlettség vagy a tökéletlen piacok miatt 
nő olyan kiugróan, hanem a szétzüllött társa-
dalmi normák, a megkérdőjelezhető vállalat-
irányítási gyakorlatok és a szakszervezetek 
csökkenő hatalma. Tyson és Spence szívesen 
látnának több kutatást a piaci erők és az intéz-
ményi tényezők relatív hatásának lemérésére, 
de állításaik szerint bármelyik magyarázatról 
legyen is szó, mindegyik nyomós érvet jelent 
a legjobban keresők marginális adókulcsának 
növelése mellett a jövedelmi egyenlőtlenségek 
leküzdése érdekében.

Egy neked, kettő nekem
Egy másik egyenlőtlenséggel kapcsolatos lé-
nyeges kérdéskör azt boncolgatja, hogy vajon 
negatív hatással van-e a gazdagság koncent-
rációja a gazdasági növekedésre, a társada-
lom nagy része által élvezhető jólétre és a 
demokratikus intézményekre. Mark Zandi, a 
Moody’s Analytics hitelminősítő intézet vezető 
közgazdásza a könyvben olvasható írásában 
ennek különféle elképzelhető módjait vázolja 
fel. Egyik ilyen lehetséges negatív hatás az ösz-
szesített fogyasztói kiadások csökkent mértéke. 
Mivel az alacsonyabb jövedelmű háztartások 
hajlamosabbak keresetükön felül költekezni, 
mint a magas jövedelműek, minél több pénzt 
tartanak vissza az utóbbiakban, annál kisebb 
az általános költekezés a gazdasági életben. 
Egy másik lehetséges probléma, hogy a gazdag 
amerikaiak előszeretettel szavaznak az adócsök-
kentésre; a gazdagság megnövekedett koncent-
rációja aztán ahhoz vezethet, hogy az oktatáshoz 
és az infrastruktúrához hasonló közjavakra szánt 
kormányzati kiadások nagymértékben csökken-
nek. Mindazonáltal Zandi figyelmeztet arra, 
hogy jövedelem-egyenlőtlenség és az összesített 
amerikai gazdasági növekedés közti kapcsolat 
viszonylag gyenge. „Bizonyíték van rá, hogy 
a szélsőséges egyenlőtlenség – abban a formá-
ban, ahogy az a világ egyes részein jelen van 
– gyengíti a gazdaságokat, írja – de az Egyesült 
Államokban tapasztalható egyenlőtlenség nem 
tűnik elég jelentősnek ahhoz, hogy lényeges 
változást hozzon a gazdasági kilátásokban.”

Még ha a legjobban keresők jövedelme va-
lóban számottevő hozzájárulást tükröz is a 
társadalomhoz és nem hátráltatja a gazdasági 
növekedést, a jelenlegi szélsőséges egyenlőt-
lenség tényleg veszélybe sodorja a társadalmi 
kohéziót. Régebben azt állítottam, hogy a 
közgazdászoknak és a döntéshozóknak szük-
ségtelen az egyenlőtlenség miatt aggódniuk, 
és hogy ehelyett a szegénység leküzdésére és a 
lehetőségek körének kitágítására összpontosít-
sanak. De miután évek óta foglalkozom ezzel a 
kutatási témával, arra a következtetésre jutot-
tam, hogy a döntéshozók nem érhetik el ezeket 
a célokat anélkül, hogy ne néznének szembe 
közvetlenül az egyenlőtlenség problémájával.
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Korunk Amerikájának „a győztes mindent 
visz” típusú gazdaságában akkorára nőtt a fent 
és a lent közti szakadék, hogy az esélyegyenlő-
ség ésszerű fogalma teljesen értelmét vesztette. 
Ahogy nőtt az egyenlőtlenség, közösségek és 
intézmények szétesését és mélyülő társadalmi-
gazdasági megosztottságot lehetett tapasztalni 
az országban. A tehetősebb családokból szár-
mazó gyerekek egyre inkább előbbre törnek 
kevésbé kiváltságos társaikhoz képest az isko-
lázottság terén, ami azt jelenti, hogy a közepes 
vagy alacsony jövedelmű családokból származó 
gyerekek igen csekély eséllyel tudnak majd elin-
dulni a társadalmi felemelkedés útján. Az ameri-
kaiak nagy lelkesedéssel hallgatják a „koldusból 
lett királyfi”-szerű meséket, az adatok azonban 
arról árulkodnak, hogy az Egyesült Államokban 
kisebb a társadalmon belüli mozgás, mint 
Európában. A társadalmi felemelkedésnek még 
láthatók a jelei az Egyesült Államokban, de ha a 
helyzet a jelenlegihez hasonló alakulása mellett 
nemsokára hanyatlásnak indulhat.

Az egyenlőtlenség az amerikai társadalomnak 
is árt, mivel rossz színben tünteti fel a gazdasá-
got és az egyéni felemelkedés lehetőségeit. Ha 
az amerikaiak úgy érzik, hogy ellenük dolgozik 
a rendszer, és elzárva érzik magukat a gazdasági 
sikerektől, akkor elfordulhatnak a kemény mun-
ka és az érdemeken alapuló társadalom amerikai 
eszméitől. Talán már zajlik is ez a folyamat. 
Phillip Levine-nel végzett közös kutatásunkból 
azt szűrtük le, hogy a fiatalok nagyobb eséllyel 
maradnak ki a középiskolából, ha olyan helyen 
élnek, ahol nagyok a jövedelmi egyenlőtlen-
ségek – minden más tényező azonossága mel-
lett is. Ez összhangban van a pszichológusok 
találta bizonyítékkal, mely azt mutatja, hogy 
az egyenlőtlenségről kialakult meggyőződések 
kedvezőtlenül hatnak az emberek társadalmi 
előrelépéssel kapcsolatos elvárásaira.

A fiatal amerikaiak és a munkaképes korúak 
riasztóan alacsony részvételi arányát a munka-
erőpiacon – legalább részben – talán szintén 
a mai nagyfokú egyenlőtlenség keltette rossz 
közérzet okozza. A 25 és 54 év közötti amerikai 
férfiak munkaerőpiaci részvételi aránya folya-
matosan csökken az 1960-as évek közepe óta 
– ez az irányvonal erőteljesebben jelentkezett 

Amerikában, mint a többi fejlett gazdaságban. 
1964-ben az egy vagy több diplomával rendel-
kező munkaképes korú férfiak 98 százaléka 
vállalt munkát, míg a középiskolai vagy ala-
csonyabb végzettségű férfiaknál ez az arány 98 
százalék volt. 2015-re a diplomás munkaválla-
lók aránya csak kis mértékben csökkent – 94 
százalékra; az alacsonyabban képzettek aránya 
viszont 83 százalékra zuhant vissza. Ez a visz-
szaesés minden valószínűséggel a piaci erővi-
szonyok és a műszaki élet változásait tükrözi, 
azonban a társadalmi normák és hozzáállás 
változását is sejteti.

Szálljunk le a magas lóról
Egyre több jel utal arra, hogy az Egyesült 
Államokban az egyenlőtlenség megnyomorító 
hatásától nemzedékeken át nem tudnak majd 
szabadulni, hogy ez a társadalmi felemelkedés 
kerékkötője lehet, és széles rétegek szorul-
hatnak ki a társadalomból. Mindez politikai 
következményekkel jár. Piketty felvetései sze-
rint a nagyobb vagyoni egyenlőtlenség miatt 
fokozódik majd az igény arra, hogy erre meg-
felelő választ adjon a politika. Ugyanakkor 
ez azt is jelenti, hogy a tehetősek – egyre 
nagyobb vagyonaik birtokában – még inkább 
képesek lesznek az ilyen változások akadályo-
zására. Ezen a megfigyelésen túl Pikettynek 
nem is igen van több mondanivalója arról 
az egyenlőtlenség elleni politikáról, amely az 
Egyesült Államokban vagy másutt folyik. Mint 
ahogy Elisabeth Jacobs szociálpolitikai szak-
értő mutat rá a kötetben megjelent esszéjében, 
a politika egyszerre van jelen „mindenütt” és 
„nincs sehol” Piketty A tőke a huszadik század-
ban című könyvében: a Piketty által felismert 
problémák lényegüket tekintve politikaiak, de 
csak kevés figyelmet szentel annak a hatalmas 
szerepnek, amelyet a politika játszhatna, ha 
megkísérelné leküzdeni őket.

Sajnos ugyanezzel a kritikával lehet illetni 
a Piketty után szerzőit is. Sokan közülük fel-
tételezik, hogy szülessenek is bármilyen szak-
politikai megoldások a rendkívüli szegénység 
ügyében, a dúsgazdag elit nem lesz rest bevetni 
– számottevő – együttes befolyását helyzetének 
és kiváltságainak megőrzésére. Ugyanakkor 
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nem fejtik ki ezeket a lehetséges intézkedéseket 
kellő részletességgel, és a pontos módozatokat 
sem veszik fontolóra, amelyek az elit visszavá-
gását irányítanák.

Nem ártott volna a könyvnek, ha több fi-
gyelmet szentelt volna annak megvitatására, 
hogy vajon az utóbbi idők politikai eseményei 
nem cáfolják-e meg azt az elképzelést, hogy 
az elitréteg lépes úrrá lenni a gazdagság új-
raelosztását célzó törekvéseken. A 2016-os 
brexit-szavazás és az amerikai elnökválasztás 
során megnyilvánult a populista és nemzeti 
érzelmek ereje azoknak a választóknak a kö-
rében, akik nem sajnáltak búcsút mondani az 
elitrétegnek sem az Egyesült Királyságban, 
sem pedig az Amerikai Egyesült Államokban. 
A Piketty után című könyvben bemutatott 
politikai gazdaságtani modellek még ilyen vá-
ratlan eredmények után is az elit növekvő 
politikai hatalmával hajlamosak összefüggésbe 
hozni a gazdagság fokozódó koncentrálódását 
– nem pedig a populizmus előretörésével. A 
2016-os esztendő vízválasztó politikai ese-
ményei megkérdőjelezik ezeket a modelleket; 
mind az Egyesült Királyságban, mind pedig az 
Amerikai Egyesült Államokban a vezető réteg 
látta kicsúszni a kezéből a lehetőségeket.

Nemigen lehet csodaszereket ajánlani az 
Egyesült Államokban a jövedelmi és vagyoni 
egyenlőtlenség problémájának megoldására. 
A döntéshozóknak azonban számos eszköz áll 
rendelkezésére. Kiváló bizonyítékok vannak 
arra, hogy jelentősebb gazdasági ráfordítások 
nélkül sokkal progresszívabb szövetségi szin-
tű jövedelemadóztatást lehetne bevezetni. Az 
adóreformnak az adóalap kibővítésére kellene 
összpontosítania a kiskapuk bezárásával és az 
olyan regresszív jegyeknek a kiküszöbölésé-
vel, mint a jelzáloghitel-kamatok adóból való 
leírhatósága, amellyel csak a magas jövedelmű 
háztulajdonosok járnak jól, illetve a magántő-
kealapok finanszírozóinak kedvező, nyereség-
részesedést biztosító kibúvó.

Az ily módon keletkezett többletbevétel a 
szövetségi kormány kasszájába kerülne, és az 
ország gazdasági erejét növelő programokba 
lehetne beruházni. Ezek közé tartozhatnának 
állami infrastruktúra fejlesztése, a magas szín-

vonalú gyermekgondozáshoz és iskolai előké-
szítő programokhoz való hozzáférés kiterjesz-
tése, illetve a gazdaságilag hátrányos helyzetű 
fiatalokat segítő programok anyagi támogatása. 
Nagyobb elkötelezettséget kellene mutatni az 
állami egyetemek és az olcsóbb tandíjú, két-
éves, ún. közösségi főiskolák irányában. Ezzel 
egy időben a felsőoktatási intézményeknek 
összpontosítaniuk kell diákjaik megsegítésére, 
hogy kifejlesszék azokat a képességeket, ame-
lyekre szükségük lesz majd a helytálláshoz egy 
versenyre épülő, gyorsan változó munkaerőpia-
con. Ezek a beruházások elengedhetetlenek, ha 
az Egyesült Államok továbbra is a lehetőségek 
földje akar maradni.

(Foreign Affairs)

Zanny�Minton�Beddoes

Feleségcsempészet�Kínában 
A�Kínából�hiányzó�nők�pótlása� 

embercsempészet�útján

A helyi lakosok nemegyszer szemet hunynak az 
embercsempészet fölött

Huong mindössze tizenöt éves volt, amikor egy 
barátnőjével megbeszélt találkozóra indult Lao 
Cai észak-vietnámi városba, a kínai határ köze-
lébe. Azt hitte, hogy csak pár óráig lesz távol, 
de három évébe telt, mire sikerült hazajutnia. 
Barátnője elhozta magával két ismerősét – mo-
torbiciklis fiatalembereket. Azok körbekísérték 
a lányokat a városban és elvitték őket egy kara-
oke bárba, ahol droggal kevert italt adtak nekik. 

Amikor a lányok elálmosodtak, feltették 
őket a motorbiciklikre; mindegyiküket két férfi 
motoros fogta közre. Átvitték őket a hegyeken, 
majd keresztül a kínai határon, egy elhagyatott 
falusi házba. Ott közölték velük, hogy el fogják 
adni őket. A hasztalanul sikoltozó és kiáltozó 
lányokat két férfi fogta le; egyikük kezében 
bot volt. Az emberkereskedők azt mondták 
Huongnak, hogy a határátlépéssel foltot ejtett 
a becsületén, de ha jól viselkedik, akkor talál-
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nak majd neki egy kínai férjet. Miután férjhez 
megy, talán módja lesz rá, hogy hazajusson; ha 
viszont ellenkezik, itt marad a hegyek között.

Huong – akinek a történetben megváltoztattuk 
a nevét – ma húsz éves. Lao Caiban lakik egy 
nagy földszintes házban tucatnyi – 15 és 24 év 
közötti – társával együtt. Valamennyien olyan 
embercsempész-hálózatok markából szabadul-
tak, amelyek a vietnámi–kínai határon át köz-
vetítik a lányokat. Néhányukat prostituáltnak 
szánják, a többségüket viszont menyasszony-
nak adják el. A hatalmas játékmackókkal teli, 
fukszia-rózsaszín kerékpárok hadával körbevett 
házban a Pacific Links Foundation amerikai 
segélyszervezet működteti menedékotthonát, se-
gítséget nyújtva az áldozatoknak tanulmányaik 
befejezésében és traumájuk feldolgozásában.

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezete és emberi jogi csoportok szerint 
világszerte körülbelül tizenöt millió ember él 
olyan házasságban, amelybe nem önszántukból 
mentek bele, ideértve az emberrablások áldoza-
tainak egy részét is. Kínában különösen égető 
problémát jelent a nőkkel való kereskedés; ez 
részben annak tudható be, hogy a fiúgyerme-
kek előnyben részesítése súlyos torzulásokat 
okozott a nemek megoszlása terén. 1979 és 
2015 között még inkább felborult az egyensúly 
az egykepolitikától, amely sokakat arra indított, 
hogy elvetessék születendő leánygyermekü-
ket. A Kínai Társadalomtudományi Akadémia 
becslése szerint 2020-ra körülbelül 30-40 mil-
lió lesz azon férfiak száma, akik nem tudják 
majd társat találni a saját országukban.

Ennek egyik következményeként igen jó üz-
let lett a házasságközvetítés: a kerítők vadász-
területét Kína szegényebb szomszédai, főként 
Laosz, Mianmar (Burma), Kambodzsa, Vietnám, 
Mongólia és Észak-Korea jelentik. Ezeknek a 
nőknek egy része – kiutat keresve az otthoni 
szegénységből – önként választja a kínai férjjel 
kötendő házasságot, és szerzi be az ehhez szüksé-
ges engedélyeket. Kína határai mentén azonban 
mindennapos jelenséggé vált az emberrablás.

A túlélők és a Lao Cai-i vietnámi hatóságok 
történeteiből kiderül, micsoda kegyetlenséggel 
zajlik ez az emberkereskedelem. Egy helyi 

tisztviselő elmondása szerint évente száz-száz-
ötven elrabolt lány tér vissza a szülőhazájába 
a határon álló városkapun keresztül – ez va-
lószínűleg csak töredéke mindazoknak, akiket 
elcsaltak vagy elhurcoltak az ellenkező irány-
ban. Néhány áldozat megpróbáltatásai akkor 
kezdődnek, amikor elkábítják, vagy akaratuk 
ellenére elviszik őket – ahogy ez Huonggal is 
történt. Megint másokat azzal csapnak be, hogy 
egy partira mennek vagy egy esetleges férfi-
partnerrel ismerkednek majd meg. Időnként 
a lányok saját családtagjai is a csempészek 
kezére játszanak.

Internetes csábítás
Diep Vuong, a Pacific Links munkatársa szerint 
az áldozatok egyre fiatalabbak (Kínában a nők-
nek be kell tölteni a huszadik életévüket a háza-
sodáshoz, míg az elrabolt külföldiek esetében a 
házasságokat gyakran nem jelentik be hivatalo-
san). Az olcsó mobiltelefonok elterjedése és a 
fejlettebb mobilhálózatok miatt az embercsem-
pészeknek könnyebb a közösségi oldalakon 
összebarátkozni a vietnámi hegyekben lakó 
diáklányokkal. Ezek a bűnözők mindössze 50 
dollárt kapnak egy-egy Kínába átcsempészett 
lányért, ahol a közvetítők gyakran újra eladják 
őket messze az ország belsejében. A kínai rend-
őrség úgy becsli, hogy mire ezek a nők elérik 
végső rendeltetési helyüket, addigra legalább 
2,5–4 millió forintot kérnek értük.

Az elrabolt nők némelyike gyorsan hazake-
rül. Huang egyik tizenhét éves lakótársa meséli, 
hogy csak két napja volt távol, amikor egy nő 
a határ kínai oldalán segített neki elmenekülni. 
Egy másik társuk, aki egy hónapja jött vissza 
Kínából, sántikálva jár. Elmondja, hogy akkor 
törte el a lábát, amikor kiugrott a házból, ahol a 
csempészek fogva tartották. A kínai rendőrség 
talált rá később, ahogy az utcán feküdt.

Huong története hosszabb. Elrablói házuk-
ban tartották fogva, és két hónapon át fenyeget-
ték. Amikor végül beleegyezett a házasságba, 
autóba ültették és két napot utaztatták egy 
Sanghajtól északkeletre levő tartományba. Óva 
intették attól, hogy elárulja új családjának viet-
námi származását. Egy Kínában honos kisebb-
séghez tartozónak kellett kiadnia magát, aki 
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kínai állampolgár, de a határon túl is vannak 
nyelvrokonai.

A férfi, akinek szánták, húszas évei elején 
járt. Gazdag családja 90 000 jüant (3,6 millió 
forintot) fizetett a lányért. Huongnak elmondta 
a férje, hogy nem igazán volt kedve megháza-
sodni, csak a szülei vették a fejükbe a dolgot. 
Azzal biztatták, hogy egy nemzeti kisebbség-
ből érkező menyasszony engedelmesebb lesz, 
mint a többségi han népcsoportból származók. 
Ilyesféle állítások gyakran hangzanak el a ke-
rítők szájából. Egy kínai – online rendeléssel 
működő – feleségszerző weboldal szerint a 
vietnámi nők olcsók, engedelmesek és nemigen 
szoktak megszökni: olyan „gyengédek és oda-
adóak, hogy elolvadunk tőlük”.

Vidéken van a legnagyobb igény a külföldi 
feleségekre, főleg olyan férfiak körében, akik 
szegények vagy fogyatékosok, tudjuk meg 
Jian Tyhuanpaotól, a Hszian Jiaotong Egyetem 
docensétől. A vidéki területeken nemcsak a 
nemek aránya jelent akadályt a jövendőbeli 
meglelésében, hanem a nők elvándorlása is: a 
nagyvárosok felé veszik az útjukat, munkát és 
magasabb társadalmi pozíciójú férjet keresve. 
Az elszegényedett falvakban végül külföldi fe-
leségek tucatjai jelennek meg, amint híre megy, 
hogy beszerezhetőek.

A falubéliek többnyire a vásárlók oldalán áll-
nak – akár még segíthetnek is annak megakadá-
lyozásában, hogy a szegény áldozatok elmene-
küljenek. A nők számára egyáltalán nem könnyű 
a menekülés saját anyagi eszközök és elegendő 
kínai nyelvtudás híján. Azok az észak-koreai nők, 
akik a hatóságokhoz fordulnak, azt kockáztatják, 
hogy hazatoloncolják őket – ott pedig a koncent-
rációs tábor vár rájuk. Emiatt gyakran válnak 
áldozatává az emberkereskedőknek. Ahogy az 
észak-koreai atomkísérletek következtében egy-
re nagyobb a feszültség a Koreai-félszigeten, a 
szomszédos kínai tartományokban a rendőrök 
mind fokozottabb figyelemmel kísérik a határon 
át érkező illegális bevándorlókat, köztük a házas-
ság céljából szállított nőket is.

Miután az áldozatokból anyák lesznek, még 
nehezebbé válik annak eldöntése, hogy vajon 
elhagyják-e Kínát, és hogy miként történjék 
mindez. Így volt ez Huong esetében is. Egy má-

sik lánnyal együtt vitték Anhujba, akit ugyan-
abban a körzetben adtak el. Megegyeztek, 
hogy közösen próbálnak hazajutni. Nem sokkal 
megérkezésük után azonban el kellett halasz-
tani tervüket, mert Huong barátnője teherbe 
esett. Mire megszületett a baba, Huong is gye-
reket várt. Még egy hónap sem telt el a szülést 
követően, amikor Huongot apósa és anyósa 
elküldték otthonról, hogy – gyermekét hátra-
hagyva – egy négy órányi útra levő textilgyárba 
menjen dolgozni. Férje rendszeresen megjelent 
a fizetési napokon, hogy elszedje tőle 240 000 
forintos bérének nagy részét. Végül Huong 
rádöbbent, hogy a család el akarja választa-
ni kislányától. Elhatározta, hogy visszaszökik 
Vietnámba.

Huongnak sikerült elég pénzt összekupor-
gatnia, hogy egyedül utazhasson. Saját szülei, 
akikkel pár hónappal Anhujba érkezése után 
kapcsolatba tudott lépni, segítettek kideríteni, 
hogy hol a legelőnyösebb számára jelentkezni 
a hatóságoknál. A kínai rendőrség három hó-
napig tartotta fogva, míg esetét vizsgálta; ezt 
követően letartóztattak néhány embert, akiknek 
köze volt Huong elrablásához. Majd hazaküld-
ték Vietnámba, bár kisbabája Kínában maradt.

2017 júniusában az amerikai kormány köz-
zétett egy jelentést, mi szerint Kína „nem tesz 
komoly erőfeszítéseket” az emberkereskedelem 
visszaszorítására. Olyan országokkal helyezte 
egy sorba Kínát, mint Venezuela, Türkmenisztán 
és Dél-Szudán, amelyek a legrosszabb minősítést 
kapták a probléma kezelése terén. A kínai rend-
őrség azonban azt mondja, hogy nem ülnek ölbe 
tett kézzel. Jelentései szerint 2009-től a 2016-os 
év első feléig „több ezer külföldi nemzetiségű nőt 
mentettek ki” az emberrablók karmai közül a vi-
etnámi, mianmari, és laoszi rendőrséggel együtt-
működve”. Ezernél is több embert tartóztattak le 
az ezzel kapcsolatos bűnesetek miatt.

Útban hazafelé
Néhány tartományban az anyakönyvi hivatalok 
helyi nyelveket beszélő munkatársak segítsé-
gével próbálják kiszúrni a vonakodó külföldi 
menyasszonyokat. A kormány szerint a tavalyi 
év szigorúbb intézkedései a határvidéken visz-
szaszorították a Vietnám felőli embercsempésze-
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tet. Mindazonáltal nem könnyű büntetőeljárást 
indítani az elrabolt nők megvásárlói ellen. Egy 
2015-ös törvénymódosítás ugyan valamelyest 
változtatott ezen, de az jogszabály szerint is azok-
ban az esetekben, amikor a nő haza akar térni, és 
a megvásárlója ezt nem akadályozza, enyhébb 
lehet a büntetés vagy megváltoztathatják az ítéle-
tet. A határon átnyúló ügyek továbbra is Kína és 
szomszédai kapcsolatának függvényében alakul-
nak. Az örök vetélytárshoz, Vietnámhoz fűződő 
viszony pedig gyakran meglehetősen fagyos.

Huong most fejezi be a középiskolát, és 
orvosnak szeretne tanulni. Elmondása szerint 
„nem fogja megbánni”, hogy lányát Kínában 
kellett hagynia. Vietnámi családjának csak te-
her lett volna egy csecsemő, továbbá az is 
aggasztja, hogy apa híján a gyermek jogállása 
problémás lenne. Kínai családja legalább jómó-
dú, és úgy tűnt, hogy nagyon ragaszkodtak a 
kislányához. „Jó emberek” voltak – tette hozzá.

(The Economist)

Andrej�Fonotov�–�Viktorija�Kiszeleva�–�
Szergej�Kozirjev

A�tudomány�sorsa� 
az�orosz�társadalomban�–�3.�rész

Milyen mértékben sikeres az ország tudomány 
és innováció alapú modernizációja az egyre 
inkább archaizálódó társadalomban?

A szerzőkről: Andrej Georgijevics Fonotov a 
közgazdaságtudományok doktora, a moszkvai 
Gazdasági Főiskola (Nemzeti Kutatóegyetem) 
professzora; Viktória Viktorovna Kiszeleva a 
közgazdaságtudományok doktora, a moszkvai 
Gazdasági Főiskola (Nemzeti Kutatóegyetem) 
professzora; Szergej Vasziljevics Kozirjev a fi-
zikai és matematikai tudományok kandidátusa, a 
Szentpétervári Műszaki Egyetem professzora, a 
Szentpétervári Tudósszövetség vezetőségi tagja.

 
A cikksorozat záró része. Az előző két rész 

jelen folyóirat előző számaiban jelent meg.

A tudomány elválaszthatatlanul és szorosan kö-
tődik a társadalomhoz. Kapcsolataik jellege és 
erőssége nemcsak a tudományos szféra – kör-
nyezetére adott – válaszreakcióit szabják meg, 
hanem a kutatásfejlesztések belső logikáját is 
kinyilvánítják és alakítják. Ha a társadalom és 
a tudomány kapcsolata sérül vagy megszakad, 
ez rossz irányban befolyásolja a tudósok mun-
káját és a tudóstársadalom belső viszonyai is 
torzulnak.

 
A biztonság vállalkozói szelleme
A legfejlettebb országok gazdasága a tudo-
mányos kutatás, az innováció és a vállalkozá-
sok egyre összetettebb és mélyülő kapcsolatain 
alapszik. Ebben rejlik az innováció alapú gaz-
daság lényege. Következésképpen a modern 
tudomány létezése és fejlődése elképzelhetet-
len vállalkozók és üzleti szféra nélkül. A mai 
Oroszországban az innováció jelenségeinek ta-
nulmányozásakor az innovációra, nem pedig a 
vállalkozóra – az innováció mögött álló teremtő 
és ösztönző erőre – esik a hangsúly: Az inno-
váció azonban a vállalkozások és a vállalko-
zók csak egyik elválaszthatatlan tulajdonsága. 
Ráadásul vállalkozók nélkül az innováció nem 
tud megvalósulni a természetes piaci környezet-
ben. A kezelés leggyökeresebb módjának az ar-
chaizálódás visszafordítása tűnik – a vállalkozói 
szellem fejlesztésére, azaz az országot megújító 
hatalmas erő megteremtésére van szükség.

A vállalkozói szellem hiányát az erről szóló 
statisztikák is alátámasztják. Az ipari cégek 
innovációs tevékenységének mutatói az utób-
bi tíz év folyamán gyakorlatilag változatlanok 
maradtak. Amíg 2000 és 2005 között ennek 
a mutatónak az értéke 10,02% volt, addig a 
2006 és 2011 közti időszakban, amikor mere-
deken emelkedett az innovációs tevékenység 
állami támogatása, 9,45%-ra süllyedt vissza. 
Összehasonlításképpen: Svédországban ez az 
arány 49,6%, Finnországban 52,5%, Belgiumban 
53%, Németországban 71,8% (Az innovációs te-
vékenység mutatói: 2014-es statisztikai évkönyv, 
Индикаторы инновационной деятельности: 
2014. Статистический сборник Gazdasági 
Főiskola Nemzeti Kutatóegyetem, Moszkva, 
2014). A műszaki innovációs költségek megté-
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rülésének mutatója a pozitív dinamika nyilván-
való hiányáról tanúskodik. Amíg 2000 és 2005 
között a műszaki innovációs befektetésekből 
származó megtérülés 3,1 rubelről 4,3-re nőtt egy 
rubelra számítva, addig a 2005–2011 időszakban 
ez 4,3 rubelről 3,9-re csökkent (F. G. Fonotov: 
Az innovációs politika stratégiai iránymutatói 
// Az előrejelzés problémái, Стратегические 
ориентиры инновационной политики // 
Проблемы прогнозирования, 2015. 5. szám, 
42. oldal).

Nyilvánvaló, hogy az állam képes innová-
ciós tevékenység „imitálására”, de vállalkozói 
szellem nélkül mindennek hatékonysága a nul-
lával egyenlő. Azaz a modernizáció bármely 
stratégiája, tervezete és programja csak fejlett 
vállalkozói miliő esetén tud hatékonyan meg-
valósulni.

Ilyen körülmények között – a tudománnyal 
és az innovációval azonos mértékben – a vállal-
kozó szellem élénkítéséhez éppúgy hozzá kell 
járulnia az üzleti alapok oktatásának és a ked-
vező üzleti környezet kialakításának is. Csak 
ezen problémák megoldásával biztosíthatunk 
szilárd alapot a hazai tudomány felemelkedése 
és az innovációs fejlesztések számára.

Úgy tűnik, hogy országunk elég gyorsan ha-
lad a vállalkozás-fejlesztés terén: a 2012–2015-
ös időszakban Oroszország a 120. helyről az 
51.-re lépett elő az üzleti élet körülményeit 
vizsgáló Doing Business jelentés világranglis-
táján. Ugyanakkor a lakosság vállalkozási tevé-
kenységének szintje fenyegeti ezt a jó irányban 
való elmozdulást. Az említett időszakban a 
vállalkozók száma (a jogi személyek és az 
egyéni vállalkozók teljes száma) csaknem vál-
tozatlan maradt, az egyéni vállalkozók száma 
pedig 2012 és 2015 között 375 ezerrel csökkent 
(az orosz szövetségi adóhivatal statisztikája 
az Oroszországi Föderáció területén államilag 
bejegyzett jogi személyekről és egyéni vállal-
kozókról.)

Más országokkal összevetve a lakossági vál-
lalkozói tevékenység mutatói nálunk nem túl 
ígéretesek: Oroszországba az utóbbi évtized-
ben 1000 lakosra 5-6 fő jut, míg az Amerikai 
Egyesült Államokban 74, Kazahsztánban pedig 
41 fő. A fejlett országokban a kis- és középvál-

lalkozások hozzájárulása az ország GDP-jéhez 
50 és 55% között mozog; Kínában ez az arány 
60% százalék. Oroszország esetében 11,3%-kal 
számolhatunk (a Szövetségi Állami Statisztikai 
Szolgálat adatai alapján).

Ki „kebelezte be” az innovációt?
Oroszországban vállalkozás-fejlesztés helyett 
annak a gazdaságnak az államosítása zajlik, 
amelyből egyre inkább kiszorulnak a magán-
vállalkozások. A Szövetségi versenyhivatal 
adatai szerint az állam és az állami tulajdonú 
vállalatok GDP-hozzájárulása a 2005. évi 35%-
ról 2015-ben 70%-ra emelkedett. Az állami és 
önkormányzati vállalkozások száma az elmúlt 
három évben megháromszorozódott; ezek to-
vábbra is a versenyképes piacokon jelennek 
meg, ahol az adminisztrációs erőforrások hasz-
nálata komoly üzleti fenyegetést jelenthet – 
jegyzi meg a versenyhivatal.

Eközben az utóbbi időben kiugróan magas 
lett a verseny fő ellenségeinek – a területi és 
önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak – 
a száma a helyi piacokon. A versenyhivatal 
megállapította, hogy az orosz gazdaság 70%-a 
állami ellenőrzés alatt áll. Feltételezhető, hogy 
az innovációs beruházások hatását egyszerűen 
„bekebelezte” az államosítás folyamata.

Az új üzleti irányzatok fejlesztésének tapasz-
talatai, amelyek tudomány legújabb eredmé-
nyeit felhasználó technológiára épültek, arról 
tanúskodnak, hogy a fejlett országok minden 
jelentősebb csúcstechnológiás iparága – ritka 
kivétellel – az egyéni és a kisvállalkozásokból 
indult ki. A hatalmas mennyiségű műszaki 
kisvállalkozás viszonylag csekély hányada jut 
el a középszintű vállalkozások szintjére, ame-
lyek idővel meghatározzák majd az ország 
gazdaságának és iparának arculatát. Ezeknek 
a középvállalatoknak egy része nagyléptékű 
növekedésével tűnik ki a többi közül – a gaz-
dasági fejlődés hajtóerejévé átváltozva ipari 
óriáscéggé növik ki magukat.

Nyilvánvaló, hogy a gazdasági életben a 
csúcstechnológiás középvállalatok eluralko-
dásához nemcsak a korszerű műszaki-tudo-
mányos potenciál nélkülözhetetlen, hanem a 
magasan képzett mérnök- és kutatógárda is; 
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épp olyan fontos azonban a számos innovatív 
műszaki kisvállalkozás táptalaja. Ez utóbbiak 
jelenlegi helyzete is azt bizonyítja, hogy meny-
nyire elevenébe vág az országnak ez a feladat. 
Ma az orosz kisvállalkozások túlnyomórészt 
mezőgazdasági, kereskedelmi (38%) tevékeny-
séggel és ingatlanügyletekkel (21%) foglalkoz-
nak. A csúcstechnológiára épülő tevékenységek 
aránya nem haladja meg az 1%-ot.

Az elit előretör
A fent mondottakból következik, hogy 
Oroszországban a tudományos és az innová-
ciós fejlesztés megoldásai messze a tudomány 
szféráján és a tudományos közösség határain 
túl keresendők. Az orosz gazdaság helyben to-
pogása és hanyatlása a 21. század elején újfent 
rámutatott arra, hogy mennyire elodázhatatlan 
az ország társadalmi-gazdasági rendszerének 
átfogó megreformálása. Ebben az értelemben 
a tudósok és a szakértők is a sürgős intézményi 
reformokat helyezik előtérbe, amelyek megvaló-
sulása lökést adhat a piacgazdaságnak, és keretet 
az innováció ösztönzéséhez. Ez pedig majd – az 
új technológiák és találmányok miatti igény mi-
att – magától értetődő igényt szül a kutatásokra.

Itt azonban az intézményesítés legfontosabb 
szempontja marad figyelmen kívül. A piaci in-
tézmények rendszerének kialakítása bizonyos 
társadalmi-gazdasági és politikai előfeltételek 
meglétét kívánja meg, továbbá – ahogy a fej-
lett országok tapasztalata is mutatja – jelentős 
történelmi előzményekre kell visszatekintenie. 
Ezeknek az előfeltételeknek a lényege az inno-
váció alapú gazdaság szereplőinek érdekeiben, 
igényeiben, működési szabályaiban és viszo-
nyaiban rejlik; mindezek közt a legfontosabb 
a vállalkozó osztály. Gyengesége és tagjainak 
csekély száma miatt azonban nem tud eléggé 
érvényesülni a gazdasági és társadalmi életben.

Ilyen körülmények között az intézmények 
reformjai céljukat vesztik. Továbbá, mivel a 
vállalkozói réteg nem képvisel jelentős gazda-
sági erőt, – kellő társadalmi és politikai alapok 
nélkül – túl sok sikerrel sem kecsegtetnek.

Az ilyen intézmények idő előtti létrehozása 
teljességgel értelmetlen. Egy szabályozási vagy 
irányítási rendszer nem létezhet irányítandó 

tárgy nélkül vagy azon kívül. Azokban az ese-
tekben, amikor tárgyi feltételek nélkül jöttek 
létre az intézmények, működésük bürokratikus 
ügyintézéssé fajult, és inkább akadályozta, sem-
mint segítette a piacok kezdeti fejlődését, nega-
tív hatást gyakorolva a termelés dinamikájára.

Éppen ezért az állami és politikai színtéren 
zajló alapvető változások egyik legfontosabb te-
rülete a vállalkozásfejlesztés. Következésképpen 
az intézményi változásoknak ez utóbbi igényei-
hez kell kapcsolódniuk, hozzájárulniuk a kedve-
ző környezet kialakításához figyelembe véve a 
piai viszonyokat. Ha előrefutunk a piaci intéz-
mények megreformálásában, az nem gyorsítja, 
hanem lassítja a társadalmi-gazdasági fejlődést, 
amennyiben az időszerűtlen reformok is szét-
züllesztik a piaci környezetet (Raguram Govind 
Radzsan: Törésvonalak, Линии разлома, 
Moszkva, 2013).

Ha meg akarjuk oldani a vállalkozói réteg és az 
egészséges versenykörnyezet megteremtésének 
problémáját, akkor biztosítani kell teremteni az 
alapfeltételeket az innovációs fejlesztés exogén 
jellegűből (állami nyomásra történő újítási kény-
szer) endogénné válásához, mely immanens vele-
járója a gazdasági élet szereplőinek üzleti céljaik 
megvalósítása közben. Ilyen körülmények között 
a tudomány visszanyerheti szerepét, és az ország 
megújulásának egyik motorjává válhat.

Jelenleg azonban ezek a kilátások képzelgé-
seknek tűnnek, amennyire terjed a társadalom-
ban az archaizáció, és erősödik az állampolitikai 
rangra emelt konzervatív hozzáállás, még csak 
nem is a reformokkal, hanem már bevezetésük 
bármilyen lehetőségével szemben is. A konzer-
vativizmusnak egy különleges fajtájáról van 
szó, amely nem annyira a nemzeti ereklyék és 
örök értékek megőrzésére hivatott, mint inkább 
a társadalmi-politikai status quo megváltoztatá-
sának meggátolására. Ezt csak a külvilágtól való 
elszigetelődés árán lehet végbevinni.

Még ha ez a politika nem is tudatos, erősödő 
társadalmi egyenlőtlenségben és egy kiváltsá-
gos elit létrejöttében testesül meg; ez kivéte-
les státuszra tart igényt, mely nyersanyag-el-
adásból származó járadékokon alapszik; ezt a 
kvázi-feudális privilégiumot „nemzeti vagyon-
ként” emlegetik.
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A stabilitásról szóló kijelentések mögött ha-
talmi harc miatti félelmek rejtőznek, melyek 
társadalmi elszigeteltséghez, teljes körű álla-
mosításhoz (hiszen az állami alkalmazottakat 
könnyebb kordában tartani), elnyomó törvé-
nyekhez vezetnek, a – tudományos világné-
zettel nehezen összeegyeztethető – ortodox 
hiedelmeket pedig nemzeti értékek színében 
tüntetné fel. Az állam inkább üdvözli, semmint 
elutasítja az okkultizmus, az áltudomány és a 
maradiság elburjánzását.

Naivság lenne annak feltételezése, hogy ha a 
társadalom egyik részében elnyomjuk a szelle-
mi szabadságot, akkor ez új eszmék és eredeti 
megközelítések felvirágzásához vezet másutt, 
és nem lesz negatív befolyással a tudományos 
ethoszra. Az új orosz ál-arisztokrácia nem 
szenved hiányt „üzleti innovátorokban”, ha 
csúcstechnológiás iparágak megteremtéséről 
van szó, amelyek új elitet formálnának, és a – a 
régi elit pozícióit fenyegető – társadalmi moz-
galmak új központjait hívnák életre. Az elit – 
Oroszországban megfigyelhető – elszakadása a 
társadalomtól együtt jár a vitakultúrának, azaz 
a különböző nézőpontok kialakítására és üt-
köztetésére való képességnek az elvesztésével. 
Ez különösképpen meggyengíti és eltorzítja az 
egészséges tudományos ethosz megőrzéséhez 
elengedhetetlen objektív vizsgálódás szabályait 
és módszereit.

A tudomány hajtóerő marad
Felmerül a kérdés: mennyiben lehet gyümöl-
csöző az ország tudomány és innováció alapú 
modernizálása a társadalom növekvő archaizá-
lódása közepette? Hogyan jöhetnek létre egy 
ilyen társadalmi közegben modern elméletek, 
amelyek alapján az innováció elindulhat és 
éreztetheti hatását?

Az orosz tudomány azonban nem képes és 
nem is köteles kivárni az alkalmas időt. Részben 
már zajlik a tudományos potenciál átszervezése 
és a műszaki-tudományos politika felülvizsgá-
lata. A gondot inkább az jelenti, hogy hiányzik 
egy átfogó és részletes elképzelés a fejlesztési 
célokról és az ezekből fakadó igényekből a tudo-
mányt és az eljövendő orosz társadalom nemzeti 
innovációs rendszerét illetően.

Fontos kiemelni, hogy bármelyik fejlesztési 
modellről van is szó, a kulcsszerepet a tudo-
mány, a vállalkozások és a kettő kölcsönhatá-
sára épülő innovációs potenciál fogják játszani. 
Az üzlet innováció iránti kereslete szabja majd 
meg a tudományos kidolgozás iránti igényt. 
Épp ez a kereslet határozza meg a tudományos 
kutatások természetes irányát, és fedez fel új 
kutatási területeket válaszul a csúcstechnológi-
ás ipar igényeire. Ennek az állandó kapcsolat-
nak a fennállása nem változtat a tudományos 
fejlődés belső logikáján, amely azoknak az 
alapigazságoknak a törvényszerűségeiből indul 
ki, amelyekre az emberi tevékenység épül, és 
amelyek meghatározzák az egyén helyét és 
szerepét a társadalomban, a természetben és 
a világegyetemben, csakúgy, mint az élet, a 
társadalom és az univerzum fejlődésének útjait.

Már most is igény van hatalmas műsza-
ki-tudományos projektek megvalósulására az 
orvostudomány, az energetika, a közlekedés, a 
gépgyártás, az ökológia stb. terén. Ezeknek a 
projekteknek a tudományos biztosításához elen-
gedhetetlen, hogy gyorsan, hatékonyan és a leg-
teljesebb mértékben kiaknázzuk a Tudományos 
Akadémia intézményeinek, az állami tudomá-
nyos központoknak és a kutatóintézeteknek és a 
jobb főiskoláknak a fejlett kutatási technikáját. 
Tekintettel a termelési rendszerek modern idő-
szakát jellemző sajátosságokra, elkerülhetetlen a 
nemzetközi műszaki-tudományos intézmények 
és a vezető orosz ipari és gyártási szervezetek 
közti kapcsolat kialakítása.

Jelen cikkben tárgyalt problémák nem változ-
tatnak azon a tényen, hogy az orosz tudomány-
ban mindezidáig a növekedés számos lehetséges 
hajtóereje megőrződött, amelyről gyakorlati és 
elméleti feladatok modern megoldási kísérletei 
tanúskodnak a honvédelem, az atomkutatás, a 
nukleáris energia, a gépgyártás, a repülés és az 
űrhajózás, illetve az információs technológia 
terén. Ilyen nagyszabású feladatok megvalósí-
tása világszínvonalú szakemberekre van bízva. 
Figyelemre méltó, hogy Ki Kicsoda az orosz 
tudományban (Кто есть кто в российской 
науке) 1723 tudóst vonultatott fel 1000-nél 
magasabb közös idézettségi mutatóval, amely 
nemzetközi szinten igen magasnak tűnik.
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Oroszországban a tudomány jelen állapotában 
csak akkor képes a modernizáció mozgatórugójává 
válni, miután állami és társadalmi részről lezajla-
nak a gyökeres reformok és alapjaiban változtatnak 
a tudományos értékekhez és a tudomány képvise-
lőihez való hozzáálláson. A tudomány „ethosza” 
pedig továbbra is egy egészséges társadalom fej-
lődésének és ésszerű, építő jellegű magatartásá-
nak mérőműszereként működik. A jelen problé-
mák ügyében hozott sikeres döntéseken múlik, 
hogy milyen helyet fog elfoglalni a tudomány, 
és milyenek lesznek szervezeti formái a jövő 
Oroszországában. Az első tennivaló pedig ezeknek 
a problémáknak a tárgyilagos és őszinte feltárása. 
A téves diagnózis csak súlyosbítja a betegséget.

Szentpétervár
(Nyezaviszimaja Gazeta)

Jordan�G.�Teicher

Hová�tűnt�Ukrajna�5500�Lenin-szobra?

Amikor 2013. december 8-án a kijevi 
Besszarábia téren elkezdték ledönteni Vlagyimir 
Iljics Lenin szobrát, Niels Ackermann svájci 
fotóriporter egy pizzériában ült alig egy kilomé-
terre, és épp az erről szóló tévéközvetítést nézte. 
Az evést félbehagyva a helyszínre sietett.

Az idő tájt Ukrajnában javában zajlott az 
Jevromajdan (Euromajdan) forradalom tiltako-
zásokkal és zavargásokkal teli időszaka, amely 
végül kiszorította Viktor Janukovics elnököt a 
hatalomból. Ahogy Ackermann figyelte a tilta-
kozókat, akik bunkósbotokkal és kőtörő kala-
páccsal estek neki a keményen ellenálló vörös 
kvarcit szobornak, tudta, hogy jelképes esemé-
nyekben gazdag történelmi pillanat tanúja.

Mire a fotóriporter elhagyta a teret, az emlékmű 
megrongált, de még mindig viszonylag ép állapot-
ban volt. Mindenesetre a következő reggelre eltűnt. 
Niels Ackermann nem is tulajdonított ennek nagy 
jelentőséget addig, míg két évvel később szóba 
nem hozta a dolgot barátjának, Sebastien Gobert 
francia újságírónak, aki szintén az Ukrajnában dúló 
viszályról tudósított az elmúlt néhány év folyamán.

„Niels pedig feltette a következő ártatlannak 
tűnő kérdést: »Hová került Lenin?« Aztán 
rájöttünk, hogy halvány fogalmunk sincs” – 
mesélte Gobert.

Hamarosan úgy döntöttek, hogy utánajárnak. 
Addigra az ukrán kormány elfogadott egy törvényt 
a szovjet hatalmi jelképek száműzéséről – ebbe 
beletartoztak a Lenin-szobrok is. Ez a lépés szente-
sítette a Leninopad, azaz „Lenin-hullás” jelenségét, 
amelynek során rövid idő alatt a szovjet veze-
tő emlékműveinek százai estek áldozatul ukrán 
nacionalisták dühének. 1991-ben legalább 5500 
Lenin-szobor volt Ukrajnában – jóval több, mint a 
volt Szovjetunió bármely részén. Mára hivatalosan 
valamennyit eltávolították a közterekről.

Egy ideig még a Besszarábia téri Lenin legki-
sebb darabjaira sem sikerült ráakadnia Gobertnek 
és Ackermann-nak. Egy évnyi keresgélés alatt 
azonban más Lenin-szobrok tucatjaira leltek – 
ezek is a szobordöntés szellemében hullottak a 
porba –, és ők úgy döntöttek, hogy mindezt érde-
mes megörökíteni. A Lenin nyomában (Looking 
for Lenin) című könyvükben, amely ez év jú-
niusában jelent meg a FUEL Publishing angol 
design cég gondozásában, a szobrokon keresztül 
mintegy bepillantást nyerhetünk az ország ön-
magáról alkotott múltbéli, jelenlegi és eljövendő 
ellentmondásos képébe.

„Gyorsan ráébredtünk, hogy itt valami na-
gyon elevenbe vágó és komoly dologról van 
szó, ami sokat jelent korunk Ukrajnájának” – 
mondta Gobert.

Az általuk talált szobrok egyike-másika meg-
rongált és teljesen elhanyagolt állapotban volt. 
Akadtak olyanok, amelyek a legtöbbet ígérő 
vásárlót várták. Némelyiket újrafestették Ukrajna 
nemzeti színeiben, vagy átalakították, hogy 
más alakokra emlékeztessenek – például Darth 
Vaderre. Megint más szobrok sorsa a beolvasztás 
és a teljes átalakítás lett. Az egyik Lenin-emlékmű 
lábának anyagából mára Volodimir Holubnyiki 
olimpiai bajnok szobra lett. Ackermann minden 
szobrot pontosan úgy fényképezett le, ahogy 
találta őket, 35 mm-es lencsét használva, hogy 
környezetük is jól látszódjék.

„Ha sáros a szobor, ez árulkodó jel – meséli 
Ackermann. – Ha a cipőnkkel hozzáérhetünk 
Leninhez, ez is utal valamire. Meg kellett küz-
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denünk azért, hogy olyan érintetlen maradjon a 
helyszín, amennyire csak lehetséges.”

Sokat elárult az is, amilyen állapotban és helyen 
vannak ezek a szobrok, mesélte Ackermann, de ez 
önmagában elégtelen volt ahhoz, hogy egy valóban 
tanulságos portré álljon össze Ukrajnáról. A könyv 
lapjain olvasható interjúk, amelyeket Gobert útjuk 
során készített ukrajnai emberekkel, kormánytiszt-
viselőkkel és biztonsági őrökkel, az ország megosz-
tottságáról tanúskodnak a szovjet múltat, a modern 
Oroszország befolyását és a Lenin-hullást illetően.

„Ez nem úgy van, hogy ha keletre megyünk, 
ott ragaszkodnak Leninhez, ha pedig nyugatra 
megyünk, ott szét akarják rombolni – mondja 
Gobert. – Ezek a különbségek nemcsak földraj-
zilag jelennek meg: áthatják a nemzedékeket, a 
társadalmi és gazdasági jellemzőket, a város és 
vidék szembenállását.”

Míg az ukránok egy része csak a kegyetlen 
szovjet megszállásra vagy a napjainkban tör-
ténő orosz beavatkozásra gondolnak a Lenin-
szobrok láttán, addig sokan úgy tekintenek 
rájuk, mint a valamikori jómód emlékeire 
– meséli Gobert. Mások pedig mindenekelőtt 

városukat érzik megfosztva központi díszétől, 
amelyet inkább érzelmi értéke, semmint politi-
kai jelkép volta miatt érdemes megőrizni.

„Az egyik férfi elmesélte, hogy nem igazá-
ból érdekli Lenin, de a szobor ott állt a falu 
központjában, és ezen a helyen csókolta meg 
először a feleségét – folytatta Gobert. – Amikor 
lerombolták a szobrot, vele együtt személyes 
történelmének egy darabja is eltűnt.”

Bár Niels Ackermann és Sebastien Gobert 
rábukkant a Besszarábia téri Lenin fejére és né-
hány kisebb darabjára, még meg kell találniuk 
az emlékmű többi részét. Sok más szoborhoz 
hasonlóan – amelyeknek próbáltak a nyomára 
akadni – sorsa titokzatosan alakult a korrupció 
és a helytelen hivatali intézkedések együttes 
hatására. De Ackermannék még nem vesztették 
el a reményt, hogy egy napon viszontlátják.

Eközben a Besszarábia téren üresen áll a 
talapzat, amelyet valamikor Lenin foglalt el; ez 
talán mindenek között a legvilágosabb jele an-
nak, hogy Ukrajna jövőjét illetően még mindig 
több a kérdés, mint a válasz.

(The New York Times)
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Tóth Gábor: A nagyvárosi lét filozófiai és 
 irodalmi jelentésrétegei
Dr. Prugberger Tamás: Hozzászólás a magyar 

felsőoktatás helyzetéhez és jobbításának 
lehetőségéhez

Dr. Dragon Zoltán: Digitális kontroll
Erős Vilmos: Plebs és populus között 
 (Szabó István kora újkori 

parasztságtörténettel kapcsolatos 
tanulmányai – 1. rész)

Ménes András: Ötven éve történt: a prágai tavasz
Dr. Prieger Adrienn: Halhatatlan Atatürk
Erdős Márton: Németország a szenvedélyek 

viharában.
Hágen András: A közlegelők tragédiája a 

politikatudományban
Pelle János: Az 1919-es „prolidiki” zsidó 

szemmel
Balogh Tibor: Mesterek – múzsák: olykor 

különváltan, olykor takarásban
Kapronczay Károly: Egy magyar értelmiségi 

belgiumi emigrációban
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Ára: 790 Ft • Előfizetéssel: 700 Ft

A 2015. évi és az azelőtti lapszámaink kedvezményesen, 
500 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztőségben.

Tisztelt Előfizetőink!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népszerű-
sítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította el a Tár-
sulat sok évtizede ismeretterjesztő folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi fél 
évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igényű, korszerű ismeretközlésben. A természettudo-
mányi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezőbb áron jussanak el. Ezt szolgálja 
2018. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által kiadott la-
pok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – együtt kedvezményesen fizethetők 
elő. Célunk, hogy Előfizetőink minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb 
eredményeihez, több lap együttes előfizetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következő előfizetői csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 32 640 Ft helyett 22 800 Ft
Fél évre: 16 860 Ft helyett 12 120 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes előfizetés:

Egy évre: 24 240 Ft helyett 18 000 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9660 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 24 600 Ft helyett 18 240 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9840 Ft

Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 16 440 Ft helyett 10 920 Ft
Fél évre: 8400 Ft helyett 5760 Ft

Akciónk a 2018. évre szóló, egyéves és féléves előfizetésekre érvényes!

A TIT-lapok előfizethetők a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél

• telefonon: +36-1-767-8262
• e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu

• interneten: eshop.posta.hu
• levélben: MP Zrt., 1900 Budapest 




