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„terroristákként” láttatja. Napjainkban a na-
cionalizmusnak ez a mérgező fajtája jelenik 
meg újra világszerte, olyan politikai vezetők 
gerjesztik, akik előszeretettel használják ki ezt 
választási előnyszerzésre.

Ilyen újraéledés közepette erős a kísértés, 
hogy az emberek józan eszére hagyatkozzunk. 
Ha az emberek megértenék, milyen önkényes 
alapokra épül a nacionalizmus, bizonyára ne-
vetségesnek tűnne az elgondolás. A naciona-
lizmus az emberi megismerés terméke, ezért 
a megismerésnek kellene felszámolnia is azt.

Mindez azonban csupán vágyálom. A va-
lóságban nemigen gyengíti különféle társas 
kötelékeinket annak tudata, hogy alapvető-
en esetlegesek. Az 1970-es években Henry 
Tajfel pszichológus ezt minimális csoportközi 
helyzetnek (minimal group paradigm) nevezte 
munkáiban. Vegyünk egy csapatnyi idegent, és 
találomra osszuk őket két csoportra egy érme 
feldobásával. A résztvevők tisztában vannak a 
felosztás értelmetlenségével. Ennek ellenére 
perceken belül nagyvonalúbbá és biza-
kodóbbá válnak saját csoportjuk tagjai 
irányában. A fej vagy írással szétválasztottak 
nem szívesen tartoznak egymás társaságába. 
A „mi vagy ők” gondolkodás húzóereje még 
akkor is nagy, ha teljesen nyilvánvaló a tár-
sadalmi határok önkényessége, nem beszélve 
arról, amikor mindez a szülőföld iránti hűség 
összetett narratívájába van beleszőve. Nem 
lehet észérvekkel hatni az emberekre egy olyan 
álláspont feladása érdekében, amelyre alapve-
tően nem észérvekkel vették rá őket.

A modern társadalomra súlyos örökségként 
maradt rá a nacionalizmus és az emberi meg-
osztottság számos más formája, és talán több-
re vezetne ezeknek az erőknek az előnyös 
felhasználása, semmint a leküzdése, illetve 
megbélyegzése. A vezetőknek a sovinizmus és 
az idegengyűlölet táplálása helyett az emberek 
velük született saját csoport iránti hajlandósá-
gaikra kellene hagyatkozniuk oly módon, hogy 
ösztönözzék az együttműködést, az elszámol-
tathatóságot és embertársainkkal való törődést. 
Képzeljük el, hogy a nemzeti büszkeség nem 
egy ország katonai erején vagy etnikai homo-
genitásán múlik, hanem azon képességén, hogy 

gondot visel az idősekre, neveli a gyermekeket, 
akik jól teljesítenek az empátiateszteken, vagy 
hogy magas szinten biztosítja a társadalmi 
mobilitást. Az ilyen előremutató nacionaliz-
mus bizonyára szerencsésebb lenne az áldozat-
mítoszra és a bosszúvágyra épülő ellenpárja 
helyett. Azonban mivel még mindig mélyen az 
agyunkba van vésve a kísértés, hogy tévesen 
a megszokottat tekintsük különbnek, nem le-
hetetlen az emberi faj számára, hogy háborút 
indítson amiatt, hogy melyik ország népe hajtja 
végre a legtöbb önzetlen nemes cselekedetet. 
Akkor nem valószínű, hogy a közeljövőben le 
kell majd küzdenünk a legrosszabb fajta naci-
onalizmust.

(Foreign Affairs)

J. Merion Thomas

Elég az idecsábított orvosokból 
Kísérletek az orvoshiány orvoslására az 

Egyesült Királyságban

Nagy-Britanniának éveken át nem sikerült 
elég orvost képeznie, ehelyett külföldről im-
portálta őket. Ez mindig is köztudott tény 
volt, amely sok siránkozás forrása volt, és 
számos erkölcsi kérdést vetett fel. Helyesen 
cselekszünk, amikor a fejlődő országokat meg-
fosztjuk az orvosaiktól, akikre olyan égető-
en szükség van? Simon Stevens, az NHS 
[Országos Egészségügyi Szolgálat] vezérigaz-
gatója nemrégiben úgy nyilatkozott a Spectator 
egészségügyi csúcsértekezletén, hogy Nagy-
Britanniának fel kellene hagynia a „gyakorlat-
tal, melynek során az alacsony jövedelmű or-
szágokból »elrabolja« az ott kellő egészségügyi 
dolgozókat”. Tökéletesen igaza van.

Ezt a kijelentést még inkább megdöbben-
tőbbé teszi, hogy 2018-ban – első alkalommal 
– több külföldi orvos érkezett az országba, 
mint amennyit képeztek. A Stevens által ki-
emelt probléma pedig, hivatali ideje alatt, egyre 
súlyosbodik. Vessünk egy pillantást az Általános 
Orvosi Tanácsnál regisztrált új orvosok számára: 
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három évvel ezelőtt 44 százalékuk szerezte 
más országban a diplomáját. Tavaly ez a szám 
53 százalék volt. 2018 nyarán bejelentette a 
kormány, hogy az egészségügyi dolgozók ese-
tében eltörli az Egyesült Királyságba belépni 
kívánó szakmunkások felső határát (a „Tier 2” 
kategóriás vízum felső határát). Az NHS volt 
orvosaként nem nehéz elképzelnem, mi fog 
most történni: két éven belül akár a 60 százalé-
kot is elérheti ez a szám.

Tovább ront a helyzeten, amire egyre több 
bizonyíték is van, hogy gyakornokok hagyják 
el a pályát – vagy úgy döntenek, hogy nem 
akarnak szakosodni. Ennek a két tényezőnek az 
egybeesése már magában hordozza a katasztró-
fát, és még ehhez adódik az erkölcsi probléma, 
tekintve, hogy a külföldi orvosok valamennyi-
en alacsony jövedelmű országokból érkeznek, 
ahol az állam finanszírozta a képzésüket. Olyan 
helyekről orozzuk el az orvosokat, ahol égető 
szükség van rájuk.

Mért hagyják el a pályát hazai orvosaink? 
Talán a körülmények okolhatók. Két év képzés 
után gyakran mély vízbe dobják őket, és egy 
tizenkét órás éjszakai műszak során akár 60 be-
tegre is kell figyelniük, nem egyszer egyedül, 
kellő gyakorlati tapasztalat vagy felettesek tá-
mogatása nélkül. Magányosan átélt, kegyetlen 
tapasztalat lehet ez; néhány fiatal orvos soha 
nem heveri ki.

Nem meglepő ezekután, hogy nemrégiben 
közzétett számadatok a gyakornokok közti 
elégedetlenségi szintet támasztják alá. Kilenc 
évvel ezelőtt azoknak a fiatal orvostanhall-
gatóknak, akik már maguk mögött tudták a 
rezidensképzés első két évét, a 83 százaléka 
lépett a szakosodás útjára. Ez az arány mára 38 
százalékra esett vissza.

Azt hiszem, hogy a gyakornokok közt ural-
kodó szellem romlásáért nagy mértékben fe-
lelős Jeremy Hunt. Mint a leghosszabb ideig 
szolgáló egészségügy-miniszternek sikerült 
előidéznie egy – téves feltételezésen alapuló 
– felesleges sztrájkot a fiatal orvosok körében. 
Az ő szolgálati beosztásukkal hozott össze-
függésbe tizenegyezer „szükségtelen” hétvégi 
halált – amely érthető okokból igen demorali-
zálóan hatott rájuk.

Honnan érkeznek a külföldi doktorok? 
A brexit miatti félelmek ellenére az Európából 
(ez alatt az Európai Gazdasági Térséget értjük) 
évente érkezők száma állandónak mutatko-
zik: az elmúlt három évben épp 2000 fölött 
volt. Az orvosi alapdiplomát kölcsönösen el-
fogadják Európa-szerte, és nincs szükség a 
szakértelem vagy a hozzáértés ellenőrzésére 
sem, jóllehet elvárás a jó angoltudás. Mindent 
egybevéve körülbelül 31 000, az EGT-ből ér-
kező orvos van regisztrálva, hogy az Egyesült 
Királyságban dolgozzon; ők többnyire Kelet-
Európából származnak vagy azokból a dél-eu-
rópai országokból, amelyeket a legsúlyosabban 
érintett a gazdasági világválság. Igen kevesen 
jönnek jómódú nyugati-európai államokból, 
ami természetesen érthető.

Mi is vinne rá egy francia orvost, hogy a 
rosszabb színvonalú egészségügyi rendszerben 
dolgozzék?

A többi külföldről érkező orvos több-
nyire Pakisztánból, Indiából, Nigériából és 
Egyiptomból jön, bár hosszúra nyúlna az or-
szágok teljes listája. Most pedig még hosszabb 
lesz majd a vízumhatár eltörlésével.

Teljes mértékben eltekintve attól a tény-
től, hogy saját országuknak is szüksége van 
rájuk, az innen származók esetében gyakran 
a hozzáértéssel van gond. Ha a nem euró-
pai orvosok regisztrálni szeretnének Általános 
Orvosi Tanácsunknál, egy készségeket, tudást 
és alapvető angoltudást mérő teszten, az ún. 
PLAB-vizsgán kell átesniük: ez a szakmai és 
nyelvi értékelést végző bizottság (Professional 
and Linguistic Assessments Board) vizsgája.

Ez aligha tekinthető hatalmas kihívásnak, 
mégis aggasztóan alacsony (50-75 százalék) 
azok aránya, akik sikeresen teszik le a vizsga 
különböző részeit, továbbá a jelentkezők akár 
öt alkalommal is próbálkozhatnak. Ráadásul, a 
British Medical Journal folyóirat két cikkében 
rámutatott, hogy azok az orvosok, akik átmen-
nek, a későbbiekben a brit diplomásoknál lénye-
gesen rosszabbul teljesítenek a két leggyakoribb 
szakvizsgán. A szerzők arra a következtetésre 
jutnak, hogy jelentős mértékben fel kellene 
emelni az alsó ponthatárt – ez azonban (udva-
rias megfogalmazásukkal élve) „bonyodalma-
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kat okozna az orvosi munkaerő- tervezésben”. 
Jeremy Hunt bocsánatkérő, bűntudatos és bűn-
bánó időszaka alatt – a 2017-es tél válsághelyze-
tét követően – számos bejelentést tett, amellyel 
politikai hitelességét szándékozott helyreállítani. 
Öt éven keresztül további 20 milliárd font áll 
majd rendelkezésre az NHS, 3000 új szülésznő 
(vajon honnan jönnek majd?) és öt új orvosi 
egyetem számára, amely utóbbiak 25 száza-
lékkal lesznek hivatottak megnövelni a végzett 
orvostanhallgatók számát, hogy az Egyesült 
Királyság „orvosok szempontjából 2025-re ön-
ellátóvá váljon”. A jelenlegi tendenciákat figyel-
ve ez az elképzelés annyira valószínűtlennek néz 
ki, hogy szinte nevetséges.

Mit tehetünk a probléma megoldása érdeké-
ben? Az orvoslás nehéz hivatás, állóképessé-
get, kitartást és a siker iránti eltökéltséget kíván 
reménytelen helyzetekben is. Az én időmben 
megfelelő érettségi, egy jó igazgatói ajánlás, 
vezetői képességeinkről vagy más látványos 
eredményünkről szóló igazolás birtokában 
egyenes út vezetett az orvosi egyetem felvételi 
interjújáig. Más szóval a kiválasztás a jellem 
alapján történt. Jelenleg ez teljes mértékben 
tanulmányi alapú. A diákoknak a következőkre 
van szükségük a mérce eléréséhez: négy A*, 
azaz jeles érettségire, megkérdőjelezhető alkal-
massági tesztek sikeres teljesítésére, a célirá-
nyosan szerzett munkatapasztalat igazolására 
és egy ügyesen megírt motivációs levélre. 
Nem világos, hogy épp ezek lennének azok 
a készségek, amelyeket majd sikeresen kell 
kamatoztatniuk a mindenki által nehéznek ítélt 
körülmények között. Arra nincsen bizonyíték, 
hogy az átlagnál okosabb diákokból jobb or-
vosok válnak.

A kezdő orvosoknak sok kitartásra van szük-
ségük – ugyanakkor több támogatásra és fel-
ügyeletre szorulnak, mikor azt tanulják, hogy 
miként küzdjenek az élet-halál kérdésére vo-
natkozó döntési helyzetekkel. Nem igazságos, 
ha velük végeztetjük el a munkát, alantas 
rutinfeladatokat rájuk bízva, mert ez a végén 
visszaüt. Meg kell találni a megoldást, ezt 
pedig nem a külföldi orvosok vég nélküli be-
vándoroltatása jelenti.

(The Spectator)

Zanny Minton Beddoes

Felszámolás fenyegeti a világ legnagyobb 
hajóbontó városát   

A Maersk dán hajózási óriásvállalat szigorítani 
próbál a biztonsági és környezetvédelmi előírá-

sokon az indiai hajóbontókban

Hogyan tüntethető el egy tízezer tonnás konté-
nerhajó? A válasz Alangban, az India nyugati 
partján fekvő Gudzsarát állambeli kisvárosban 
keresendő. Külterületének útszéli standjain a 
boltosok együtt árulják a bútorokat a mentő-
csónakokkal; a mosógépeket a jelzőfények-
kel. A város felé közeledve a standok helyét 
raktáráruházak és hatalmas szabadban lévő 
telepek foglalják el; daruk ágaskodnak az ég 
felé. A part egy szakaszán szétszedett Lego-
építményeknek kinéző hajók hevernek.

Alang a világ legnagyobb hajóbontó városa. 
Ide küldik a kiszolgált hajók csaknem egyhar-
madát – évente legalább kétszázat –, hogy szét-
szedjék őket abban a több mint száz különböző 
bontóműhelyben, amelyek a tíz kilométernyi 
homoksávon helyezkednek el. Az iparág közel 
húszezer embert foglalkoztat; szinte kizárólag 
férfiak, akik India északi, hindu-nyelvű öve-
zetének szegényebb államaiból vándorolnak 
ide. A hajóbontók által fizetett adók igen sokat 
hoznak az államkasszába. Ugyanakkor az ipar 
veszélyes a dolgozók számára, és sok szennyet 
okoz környezetvédelmi szempontból.

A tavaly világszerte szétszedett 744 hajó-
ból 518-at a tengerparton bontottak el. Csak 
226 hajó került feldolgozásra távol a parttól e 
célra szolgáló ipari telepeken a Shipbreaking 
Platform civil szervezet szerint, amely a „partra 
vetés”, azaz a parton végzett hajóbontás ellen 
kampányol. A nagy hajózási cégek túlnyomó 
többsége a tengerpartot használja, kivéve né-
hányat, mint a német Hapag Lloydot vagy a 
holland Boskalist.

A szokásos eljárás során a hajót aszály idején 
futtatják partra. Miután eltávolítják a szerelvé-
nyeket és más leszedhető részeket, munkások 
százai másznak fel a hajótestre lángvágókkal, 
és nagy acéltömbökre darabolják azt. Ezeket 
utána a partra dobják, ahol eladás előtt még to-


