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követnek el, a kiégés pedig ragályos lehet, és 
a csapat más tagjaira is átterjed. Épp emiatt 
a kiégés elleni javaslatok jórészt gyakorla-
ti célokat szolgálnak. A terhek enyhítéséről 
szólnak: a betegellátásra kedvezőtlenül ható 
papírmunka megszüntetéséről, a bürokrácia 
terheinek könnyítéséről, és az újkori orvoslás 
űrlapkitöltő, kódszámokban diagnózist adó, 
gombnyomogató kultúrájának felszámolásáról. 
Az anatómiacsoportunk által javasolt megoldá-
sok – amelyek egy kötetlen, aprócska, tudomá-
nyos igényűnek aligha nevezhető felmérésből 
születtek – azonban még több munkáról szól-
nak. Úgy vélem, kitartásunk a kutatás iránti 
elkötelezettségünk elmélyülésének köszönhe-
tő. Az orvostudomány sajátos hiányterülete-
in próbáltunk egyre magasabb szintre jutni. 
Saját tudományos érdeklődésünk lenyűgöző 
birodalma tartott meg bennünket. Az áttétek 
rejtélyei, a szorongásos állapotok makacssága 
és a vérsejtek különös új betegségei éberen tar-
tották az agyunkat és a lelkünket, miközben a 
kórházi bürokrácia számára adatokat ütögettük 
be a gépbe. Talán azért nem égtük ki, mert egy 
kicsivel többet égettünk energiáinkból.

(The New York Times)

Elizabeth Paton és Milena Lazazzera

Az olasz árnyékgazdaság belülről nézve

A súlyos gondokkal küzdő munkaerőpia-
con alulfizetett otthoni munkát végzők ez-
rei munkaszerződés és társadalombiztosítás 
nélkül készítenek fényűző ruházati cikkeket.

2018 nyarát írjuk, Olaszország Bari megyéjé-
ben, Santeramo in Collében. A dél-olasz kisvá-
ros egy második emeleti lakásában egy közép-
korú nő fekete bélelt széken ülve elmélyülten 
dolgozik a konyhaasztalánál. Gondosan öltöget 
egy finom gyapjúkabáton; az ilyen stílusú dara-
bokért 800-2000 eurót is elkérhetnek, ha majd 
az olasz luxusdivat-márka, a Maxmara őszi-téli 
kollekciójának részeként megérkezik a boltok-

ba. Az asszony azonban, aki neve elhallgatását 
kérte, félvén, hogy elveszíti megélhetését, csak 
1 eurót kap az őt alkalmazó gyártól a szövet 
minden egyes elkészült méteréért. „Körülbelül 
egy óráig tart, amíg megvarrok egy métert, az-
az közel négy-öt órába telik egy teljes kabát be-
fejezése” – mondta a nő, aki szerződés és bizto-
sítás nélkül dolgozik, és havonta készpénzben 
fizetik ki. „Próbálok két kabátot megcsinálni 
naponta.” A lakásában végzett feketemunkát 
a helyi gyár szervezi ki, amely a luxusüzletág 
legismertebb nevei, köztük Louis Vuitton és 
Fendi számára is gyárt felsőruházati cikkeket. 
Elmondása szerint eddig 24 euró volt a legtöbb, 
amit egy kabátért kapott.

Az otthoni munka – az otthonunkban vagy 
egy kis műhelyben végzett munka a gyárban 
végzettel szemben – a gyorsan változó, olcsó 
modellekkel dolgozó fast fashion ellátási láncá-
nak sarokköve. Különösen olyan országokban 
terjedt el, mint India, Banglades, Vietnám és 
Kína, ahol alulfizetett és túlnyomórészt női 
bedolgozók az iparág legvédtelenebbjei közé 
tartoznak, rendezetlen munkaviszonyuk, el-
szigeteltségük és a jogorvoslat hiánya miatt. 
Ugyanakkor talán megdöbbentő azok számára, 
akik a „Made in Italy” márkát a kifinomult 
mestermunka megtestesítőjének tartják, hogy 
hasonló viszonyok uralkodnak Olaszországban, 
és teszik lehetővé a legdrágább ruhatári darabok 
előállítását, amiket pénzért egyáltalán kapni 
lehet. A globalizáció és a piac minden szintjén 
erősödő verseny növekvő nyomása azt jelentik, 
hogy időnként veszélybe kerül a luxus ígéretével 
együtt járó feltételezés – mely szerint egy ilyen 
áru értékének egy részét az adja, hogy a legjobb 
feltételek között, tisztességesen megfizetett, ma-
gasan képzett munkaerő keze alól kerül ki.

Bár a bedolgozók nincsenek kitéve olyan kö-
rülményeknek, amelyeket legtöbbünk – az an-
golul sweatshopoknak nevezett – munkásnyúzó 
üzemeknek tekintene, juttatásaik közel állhat-
nak az ott kizsákmányoltak siralmas béréhez. 
Olaszországban nincs nemzeti minimálbér, de 
sok szakszervezet és tanácsadó cég megfelelő 
mértékűnek tartja a hozzávetőlegesen 5-7 eurós 
órabért. Egészen kirívó esetekben egy magasan 
képzett munkás akár 8-10 eurót is kereshet órán-
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ként. A bedolgozók azonban jóval kevesebbet 
keresnek, függetlenül attól, hogy bőrmegmun-
kálással, hímzéssel vagy egyéb kézműves tevé-
kenységgel keresik kenyerüket. Puglia régió egy 
másik városában, Ginosában az ötvenhárom éves 
Maria Colamita elmondta, hogy egy évtizeddel 
ezelőtt, amikor két gyermeke még kisebb volt, 
helyi üzemek által gyártott menyasszonyi ruhá-
kon dolgozott otthonról, és óránként másfél-két 
euróért hímzett rájuk gyöngyöket, flittereket és 
rátéteket. Az egyes ruhák befejezése 10-15 órát 
vett igénybe, és Colamita asszony elmondása sze-
rint napi 16-18 órát dolgozott; csak akkor fizettek 
neki, amikor készen volt egy ruha. „Csak azért 
hagytam abba, hogy ellássam gyerekeimet és 
családtagjaimat – így mentek a dolgok – mesélte, 
hozzátéve, hogy jelenleg takarítóként dolgozik, és 
7 eurót keres óránként. – most, hogy felnőttek a 
gyerekeim, vállalhatok olyan munkát, ahol rendes 
bért kapok.” Mindkét asszony elmondta, hogy 
legalább még tizenöt másik varrónőt ismernek 
a környékükön, akik otthonról dolgoznak telje-
sítménybérben luxusdivatcikkeket gyártva helyi 
gyárak számára. Valamennyien Pugliában élnek, 
az olasz csizma déli vidéki sarkában, ahol fehérre 
meszelt halászfalvak és turisták által kedvelt kris-
tálytiszta víz szomszédságában az ország egyik 
legnagyobb ipari központja található. Kevesen 
voltak hajlandók kockára tenni megélhetésüket 
azért, hogy elmondják élettörténetüket, mert szá-
mukra a rugalmas munkavégzés és a lehetőség, 
hogy munka mellett családjukról, megérte a so-
vány fizetést és a védettség hiányát. „Tudom, 
hogy nem kapok annyit, mint amennyit meg-
érdemelnék, de a fizetések nagyon alacsonyak 
itt Pugliában, és végső soron szeretem, amit 
csinálok – mondta egy másik varrónő lakásá-
nak padlástéri műhelyében – Egész életemben 
ezzel foglalkoztam, és nem tudnék mást csi-
nálni.” Bár volt neki egy gyári állása, amelyért 
óránként 5 eurót kapott, még további három 
órát dolgozott feketén otthonról, jórészt kiváló 
minőségű mintadarabokat varrva olasz ruhater-
vezők számára körülbelül 50 eurós darabáron. 
„Mindannyian elfogadjuk, hogy ez így megy” 
– mondta az asszony, ahogy ott ült varrógépe 
mögött, szövettekercsekkel és mérőszalagokkal 
körbevéve.

„Made in Italy” – de milyen áron?
Az utóbbi években a papírmunka, az emelkedő 
költségek és az egekbe szökő munkanélküliség 
terhei alatt megrendültek az évszázados múlt-
ra visszatekintő Made in Italy-legenda alapjai, 
amely az Európa negyedik legnagyobb gazda-
ságának gerincét alkotó, számtalan kis- és kö-
zepes, exportorientált kézműipari vállalkozáson 
nyugodtak. Az északi üzleti vállalkozások, ahol 
általában jobbak az álláslehetőségek és maga-
sabbak a bérek, ezt kevésbé szenvedték meg, 
mint a déli társaik. Leginkább ez utóbbiakat 
sújtotta a nagy tömegű olcsó külföldi munkaerő 
feltűnése, amely sok céget arra csábított, hogy 
termelési tevékenységét külföldre telepítse át. 
Kevés ágazat támaszkodik annyira az ország 
feldolgozóipari presztízsére, mint a luxusipar, 
amely Olaszország gazdasági növekedésének 
már régóta központi és meghatározó elemét 
jelenti. Az olasz nemzeti össztermék 5 szá-
zalékáért felelős; továbbá 2017-ben az olasz 
luxuscikk-szektor közvetve vagy közvetlenül 
körülbelül 500 000 ezer embert foglalkoztatott 
a Boccone Egyetem és az olasz luxustermékek 
gyártóit összefogó elitszervezet, az Altagamma 
jelentéséből származó adatok szerint. Ezeket 
a számokat alátámasztják a rózsás kilátások a 
világ luxuspiacán, amelyet a Bain & Company 
menedzsment tanácsadó cég várakozásai sze-
rint 6-8 százalékkal, 276-281 milliárd euróra 
fognak nőni 2018-ra, részben a kialakult és a 
feltörekvő piacok „Made in Italy”-termékek 
iránti étvágyának köszönhetően. Ugyanakkor 
némely luxusmárka és vezető beszállító állítóla-
gos próbálkozásai, hogy minőségromlás nélkül 
csökkentsék a költségeket, negatívan érintette 
az iparág legalján dolgozókat. Nehéz azonban 
pontosan megmondani, hány emberre volt ki-
hatással. Az Istat (Olasz Nemzeti Statisztikai 
Intézet) adatai szerint 2015-ben 3,7 millióan 
dolgoznak feketén Olaszországban az összes 
ágazatot figyelembe véve. Újabban, 2017-ben 
az Istat 7216 otthonról dolgozót számolt, ebből 
3647-et a kézművesipari ágazatban, akik szabá-
lyos szerződéssel végezték munkájukat.

Ugyanakkor nem állnak hivatalos adatok ren-
delkezésre azokkal kapcsolatban, akik valótlan 
tartalmú szerződéssel dolgoznak, és évtizedeken 
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át senki sem kísérelte meg lemérni a csoport 
nagyságát. 1973-ban Sebastiano Brosco köz-
gazdász úgy becsülte, hogy Olaszországban 
egymillió szerződéses bedolgozó van a ruházati 
cikkeket gyártó iparban, és körülbelül ugyaneny-
nyien dolgoznak feketén. Kevés átfogó felmérés 
történt azóta ezen a téren. A New York Times 
vizsgálódása során hatvan nővel kapcsolatban 
gyűjtött bizonyítékokat csak Puglia térségében, 
akik szabályos szerződés nélkül végeznek ott-
honi munkát a ruhaiparban. Tania Toffanin, a 
Fabbriche Invisibili (’Láthatatlan gyárak’) című, 
az olaszországi otthoni munka történetéről szóló 
könyv szerzője úgy becsüli, hogy jelenleg 2000 
és 4000 között van a jogszabályellenesen otthoni 
munkát végzők száma a ruhagyártásban. „Minél 
lejjebb megyünk az ellátási láncban, annál na-
gyobb visszaéléseket tapasztalunk” – mondta 
Deborah Lucchetti, a Clean Clothes Campaign 
(Tiszta Ruha Kampány) „sweatshop”-ellenes ér-
dekvédelmi csoport olaszországi ágának, az Abiti 
Pulitinak a munkatársa. Lucchetti asszony szerint 
a közép- és kisméretű, gyakran családi kézben 
lévő vállalkozások ezreiből álló, elaprózódott 
globális feldolgozóipari szektor az alapvető oka 
annak, hogy az olyan jogilag szabályozatlan 
gyakorlat, mint az otthoni munkavégzés fennma-
radhat az Olaszországhoz hasonló világviszony-
latban élenjáró nemzeteknél. Számos pugliai 
gyárigazgató hangsúlyozta, hogy betartják a szak-
szervezeti szabályokat, tisztességesen bánnak a 
dolgozókkal, és tisztességes bért fizetnek nekik. 
Sok gyártulajdonos hozzátette, hogy szinte az 
összes luxuscikkeket gyártó nagy név – mint pél-
dául a Kering birtokolta Gucci, vagy az LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton tulajdonában lévő 
Louis Vuitton – rendszeresen ellenőriztette a 
munkakörülményeket és a minőség színvonalát.

Az LMVH megkeresésünkre nem óhajtott 
észrevételt fűzni a történethez. A Maxmara 
egyik szóvivője a következőképpen nyilatko-
zott egy e-mailben: „A Maxmara úgy ítéli meg, 
hogy egy etikus ellátási lánc kulcsfontosságú a 
vállalat alapértékei között, amelyeket üzleti gya-
korlatunk is tükröz.” Majd hozzátette, hogy a cég-
nek nem volt tudomása olyan konkrét állításokról, 
hogy a beszállítók bedolgozókat használnak, 
de még a héten kivizsgálásba kezdett.

Deborah Lucchetti szerint azáltal, hogy sok 
olasz luxusmárka-készítő a gyártás nagy részét 
kiszervezi, ahelyett, hogy saját gyárait használná, 
olyan status quo jött létre, ahol a kizsákmányolás 
könnyen igen aljas formákat ölthetett – főként 
azok számára, akik kívül estek a szakszervezetek 
vagy a márka látószögén. A márkák készítői 
túlnyomórészt felbérelnek egy helyi beszállítót 
a térségben, aki utána majd a nevükben tárgyal 
a területen lévő gyárakkal a szerződésekről. „A 
márkák először fővállalkozókat bíznak meg az 
ellátási lánc csúcsán, amelyek aztán továbbad-
ják a megbízást az alvállalkozóknak, amelyek 
viszont a termelési folyamat egy részét kisebb 
gyárakkal végeztetik el a csökkentett átfutási 
idő és a leszorított árak nyomása alatt – mondja 
Lucchetti asszony. – Ez nagyon megnehezíti a 
kellő átláthatóságot vagy elszámoltathatóságot. 
Tudjuk, hogy létezik az otthoni munka. De any-
nyira rejtett formában, hogy mindig lesznek olyan 
márkák, amelyeknek fogalmuk sem lesz róla, 
hogy a megrendelt munkát a szerződött gyárakon 
kívül törvénytelenül foglalkoztatottak végzik el.” 
Ugyanakkor köztudomásúnak is nevezte ezeket a 
problémákat, és azt mondta: „néhány márkának 
biztosan tudomása van arról, hogy az ő kezük is 
benne lehet a dologban.”

A „salentói módszer”
Természetesen ez Eugenio Romano, volt szak-
szervezeti jogász véleménye, aki az utóbbi öt 
évet Carla Venturának, a Keope Srl (korábban 
CRI) csődbe ment gyártulajdonosának a kép-
viseletével töltötte, aki beperelte a Tod’s olasz 
luxuscipőgyártó óriáscéget és az Euroshoes céget, 
amely a Tod’s vezető beszállítója volt a pugliai ci-
pőiparban. Kezdetben, 2011-ben Ventura asszony 
csak az Euroshoes ellen indított peres eljárást, 
jelezvén, hogy a folyamatosan késedelmes kifi-
zetések, a megrendelések zsugorodó díjtételei és 
a cég neki járó tartozásai lehetetlenné tették, hogy 
gyára nyereséges maradjon, és hogy dolgozóinak 
tisztességes bért tudjon fizetni. Egy helyi bíróság 
az ő javára mondta ki az ítéletet, és az Euroshoest 
tartozásainak megfizetésére kötelezte, amelynek 
a cég – eredménytelen fellebbezést követően 
– eleget is tett. A peres eljárást követően elfogy-
tak a megrendelések. Végül 2014-ben a Keope 
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csődbe ment. Most egy második perben, amely 
évek óta húzódik érdemi ítélet nélkül, Ventura 
asszony még egyszer keresetet nyújtott be az 
Euroshoes és a Tod’s ellen, amelynek szerinte 
közvetlen tudomása volt az Euroshoes jogelle-
nes üzleti gyakorlatáról. (A Tod’s azt mondta, 
hogy ebben nem játszott semmilyen szerepet, 
és tudomása sem volt az Euroshoes és a Keope 
közti vitás szerződésekről. Az Euroshoes jogá-
sza nem óhajtott észrevételt fűzni e cikkhez.) 
„A probléma részint abból adódik itt lenn 
[délen], hogy az alkalmazottak beleegyeznek 
a jogaikról való lemondásba, hogy dolgozhas-
sanak” – nyilatkozott Eugenio Romano Casarano 
városában levő irodájából a következő bírósági tár-
gyalás előtt. A „salentói módszerről”, egy közismert 
helyi kifejezésről beszélt, amely lényegében ezt 
jelenti: „Legyél rugalmas, használd a saját módsze-
reidet, te tudod, hogyan mennek itt a dolgok.”

A salentói térségben magas a munkanélküliség, 
amely kiszolgáltatottá teszi a munkavállalókat. 
S jóllehet a márkák hivatalosan soha nem su-
galmaznák az alkalmazottak kihasználását, né-
hány gyártulajdonos azonban arról számolt be 
Romanónak, hogy létezik egy mögöttes üzenet 
számos eszköz bevetésére, melyek közt szerepel 
a munkavállalók alulfizetése és az otthoni munká-
ért járó fizetség. A térség már régóta a harmadik 
félként cipőt gyártók központjának tekinthető, 
akik olyan luxusmárkáknak dolgoznak, mint a 
Gucci, a Prada, a Salvatore Ferragamo és a Tod’s. 
2008-ban Carla Ventura kizárólagos szerződést 
írt alá az Euroshoes-zal, hogy alvállalkozóként 
cipőfelsőrészeket gyártson a Tod’s számára. Carla 
Ventura keresete szerint ezután folyamatosan kés-
tek a neki járó kifizetések, továbbá 2009 és 2012 
között tisztázatlan okból 13,48 euróról 10,73 
euróra csökkent cipőfelsőrészenként az egység-
ár. Míg sok helyi gyár igyekezett egyszerűbben 
megoldani a dolgokat, például az alkalmazottak 
otthonról dolgoztatásával, Ventura asszony el-
mondása szerint még mindig teljes fizetést 
adott dolgozóinak és társadalombiztosításukról 
is gondoskodott. Mivel a szerződés megkö-
vetelte a kizárólagosságot, nem lehetett más 
potenciális alkukat kötni vetélytárs luxuscikk-
gyártókkal, köztük az Armanival és a Guccival 
– amely megoldhatta volna a cég pénzügyi 

gondjait. A termelés költségei már rég nem térül-
tek meg, a Tod’s és az Euroshoes beígért megnö-
vekedett számú rendelései pedig sose érkeztek 
meg a Ventura-ügy peranyaga szerint. 2012-ben 
végképp abbamaradtak a Tod’s Euroshoes-on 
keresztül érkező rendelései, egy évvel azután, 
hogy Carla Ventura a bírósághoz fordult kifize-
tetlen számlái miatt. Ventura asszony azt mondta, 
hogy végül ez indította el a Keopét a csőd felé a 
jogi iratok szerint. Cégét 2014-ben nyilvánították 
fizetésképtelenné.

Amikor a Tod’s véleményét kérdeztük az ügy-
ről, egy szóvivőnő így nyilatkozott: „A Keope 
beperelte az egyik beszállítónkat, az Euroshoes-t 
és a Tod’s-ot, hogy megtérítsék a kárát, amelyet 
az Euroshoes okozott állítólagos intézkedéseivel 
és mulasztásaival. A Tod’s-nak semmi köze az 
esettel kapcsolatban állított tényekhez, és soha 
nem került közvetlen kereskedelmi kapcsolatba a 
Keopéval. A Keope az Euroshoes alvállalkozója, 
és a Tod’s teljesen kívülállónak számít viszonyuk 
tekintetében.” A nyilatkozatban az is elhangzott, 
hogy a Tod’s valamennyi időben és rendszere-
sen számlázott összegért fizetett, és nem felelős 
azért, ha az Euroshoes elmulasztott kifizetni egy 
alvállalkozót. A Tod’s elmondta, hogy ragaszko-
dik ahhoz, hogy minden beszállító jogszerűen 
működjön, és ugyanez kell, hogy vonatkozzon 
az alvállalkozókra is. „A Tod’s fenntartja magá-
nak a jogot, hogy megvédje jó hírnevét a Keope 
rágalmazásával szemben, amely olyan ügyekbe 
kívánná belekeverni, amelyek nem a Tod’s ügyei” 
– jelentette ki a szóvivőnő. Milyen igaz mindez; 
egy az Abiti Puliti által készített jelentés, amely-
ben az Il Tacco D’Italia helyi újság Ventura-
üggyel kapcsolatos vizsgálatát is tartalmazza, 
megállapította, hogy a térség többi, kézi varrású 
cipőfelsőrésszel foglalkozó cége – szabálytalan 
módon – otthonról bedolgozó nőkkel végeztette 
a munkát. A fizetség 70 és 90 cent között moz-
gott egy pár felsőrészért, azaz tizenkét óra alatt 
7-9 eurót keresett egy dolgozó.

Láthatatlan munka
A textiliparba való bedolgozás, amely munkaigé-
nyes vagy szakképzett kézimunkát kíván meg, 
nem új jelenség Olaszországban. Sok ipari meg-
figyelő azonban úgy gondolja, hogy kormány 
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által meghatározott minimálbér hiánya hozzájárul 
ahhoz, hogy sok otthonról dolgozó még mindig 
éhbért kapjon fizetés gyanánt. A dolgozók fi-
zetését rendszerint a szakszervezeti képviselők 
alkudják ki, amely ágazatok és szakszervezetek 
szerint változik. A Studio Rota Porta, egy olasz 
munkaügyi tanácsadó szerint a minimálbérnek 
a textiliparban körülbelül 7,08 eurónak kellene 
lennie; alacsonyabb, mint a többi ágazatban, 
köztük az élelmiszeriparban (8,70 euró), az épí-
tőiparban (8 euró) és a pénzügyi szektorban 
(11,51 euró). Azok a dolgozók viszont, akik 
nem szakszervezeti tagok, a rendszeren kívül 
rekedve tevékenykednek, és védtelenek a kizsák-
mányolással szemben, amely sok szakszervezeti 
képviselőt elkeserít. „Tudunk varrónőkről, akik 
szerződés nélkül otthonról dolgoznak Pugliában, 
főként azok, akik a rátétvarráshoz értenek, de 
semelyikük nem akarja felvenni velünk a kapcso-
latot, hogy beszéljünk a körülményeikről, és az 
alvállalkozói lánc miatt láthatatlanok maradnak” 
– mondja Pietro Fiorella, a CGIL-nek, vagyis az 
Olasz Általános Munkásszövetségnek, az ország 
legnagyobb szakszervezetének a képviselője.

Sokan közülük nyugdíjasok, mondta Fiorella, 
vagy a részidős munka rugalmasságát akarják, 
hogy gondoskodhassanak családjukról vagy jö-
vedelmüket akarják kiegészíteni, és félnek, hogy 
elveszítik ezt a keresetkiegészítést. Miközben a 
pugliai munkanélküliségi ráta 2018 első negyedé-
ben 19, 5 százalékra esett vissza az ugyanabban a 
szakaszban mért előző évi közel 21,5 százalékról, 
továbbra is nehéz álláshoz jutni. Egy képviselő-
társa, Giordano Fumarola egy másik érvre hívta 
fel a figyelmet, amiért Dél-Olaszországnak ezen 
a részén a ruha- és a textiliparban ilyen soká-
ig ennyire alacsonyak maradtak a fizetések: az 
utóbbi két évtized során a termelést áttelepítették 
Ázsiába és Kelet-Európába, amely fokozta a 
kevés megrendelésért folyó helyi versenyt, és 
az árak leszorítására kényszerítette a gyártulaj-
donosokat. Az utóbbi években néhány luxuscég 
elkezdte visszahozni a termelést Pugliába, tud-
juk meg Fumarola úrtól. De szerinte a hatalom 
még mindig szilárdan a márkák kezében van, 
nem pedig a beszállítókéban, akik már eleve alig 
bírják fenntartani magukat. A gyártulajdonosok 
nehezen álltak ellen a kísértésnek, hogy ezek után 

alvállalkozókat vagy bedolgozókat vegyenek 
igénybe, illetve hogy dolgozóik vagy a kor-
mány kijátszásával spóroljanak.

Ehhez még hozzájárul a szabályozással szem-
beni régóta fennálló ellenérzés, a jogszerűtlen 
foglalkoztatás magas aránya és a foglalkoztatot-
tak védelmi rendszerének szétesettsége, továbbá 
az a tény, hogy az egymást követő munkaerőpiaci 
reformok az 1990-es évek közepe óta nagy mér-
tékben liberalizálták a nem szabályos munkavál-
lalást, és ennek eredményeképpen még inkább 
elszigetelődtek a társadalom peremére szorult 
dolgozók. A 2018. márciusi választások egy új 
populista kormányt repítettek Olaszország élére, 
két párt – az Ötcsillagos Mozgalom és a Liga 
– kezébe helyezve a hatalmat, és egy javasolt 
„méltóságról szóló rendelet” próbálja a rövid távú 
munkaszerződések és az álláshelyeket külföldre 
telepítő cégek túlsúlyát mérsékelni, míg egy-
szerűsíti a költségvetési szabályokat. Egyelőre 
azonban nem szerepel a törvényhozás napirend-
jén a minimálbér kérdése. Valóban messze van 
még bármiféle reform olyan nők számára, mint a 
nevét megadni nem akaró varrónő Santeramo in 
Colléban, aki konyhaasztalánál megint egy másik 
kabáton dolgozik. Nem mintha nagyon bánná 
ezt az állapotot. Igen lesújtaná, ha elveszítené 
ezt a kiegészítő jövedelmet, mondta, és a munka 
lehetővé teszi, hogy a gyerekeivel töltse az időt. 
„Mégis mit szeretne, mit mondjak még? – szemét 
lehunyva sóhajtott, és széttárta a kezét. – Így van 
ez. Olaszországban vagyunk.”

(The New York Times Magazine)

Peter Gordon5

A Pallasz fregatt

Edyta M. Bojanowska: Birodalmak világa: Az 
orosz Pallasz fregatt világ körüli útja (A World 
of Empires: The Russian Voyage of the Frigate 
Pallada, Harvard University Press, 2018, 373 
oldal) című könyvének recenziója

5 Peter Gordon az Asian Review of Books 
szerkesztője.


