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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-
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vább darabolják, majd újrahengerlik őket, hogy 
építkezéseknél lehessen használni őket.

Amellett, hogy veszélyes nagy magasság-
ból több tíz tonnás acéltömböket ledobálni, 
a módszer rendkívül környezetszennyező. 
A Litehauz, a dán tengeri környezetvédelmi 
tanácsadó cég 2015-ös felmérése szerint egy 
tízezer tonnás hajóból az ócskavas begyűjtése 
közben legalább 120 tonna acél olvad meg és 
kerül a tengerbe. A higany, az ólom és az olaj 
szintje Alang vizeiben legalább százszorosa 
a más partokon mért értékeknek. A munká-
sok azbeszttel és veszélyes kémiai anyagokkal 
dolgoznak. Gyakoriak a balesetek. 2018-ban 
tizennégyen haltak meg itt.

Alang pusztán csak egy a számos dél-ázsi-
ai hajóbontó központ közül. Találunk belő-
lük még a bangladesi partokon (ahol állítólag 
gyerekeket is dolgoztatnak) és Pakisztánban. 
Tavaly a szubkontinens hasznosította újra a 
világ hajóinak a 90%-át űrtartalom szerint 
nézve. Három oka van annak, hogy a térségben 
ennyi a hajóbontó üzem. A hulladékacél ára 
magasabb, mint másutt (általában acélból van 
egy hajó 90 százaléka), mivel nagy a kereslet 
az építkezéskor használt újrahengerelt acél 
iránt. A munkabérek alacsonyabbak, mint az 
európai, amerikai vagy törökországi bontókban 
(Alangban a munkások legfeljebb 800 rúpiát – 
11 dollárt – vagy rendszerint kevesebbet keres-
nek naponta), a biztonsági és környezetvédel-
mi előírások pedig sokkal kevésbé szigorúak. 
A legtöbb értékesítő Dél-Ázsiában bontatja szét 
a hajóját, mert ott jobb árat kap érte.

Alang néhány telephelyén ugyanak-
kor elkezdtek jó irányba változni a dolgok. 
Szigorodtak a hajóbontásra vonatkozó európai 
előírások. A hajótulajdonosok, különösen a dán 
Maersk, amely a világ legnagyobb szállítmá-
nyozási vállalata, pedig készülnek arra, hogy 
tiszteletben tartsák ezeket.

A Baijnath Melaram hajóbontóban hatalmas 
pontondaru terpeszkedik a vízen egy „áthatol-
hatatlan” betonsáv mellett. Régebben csörlővel 
emeltük ki az acéltömböket a partra – meséli 
Siddharth Jain, a cég üzleti menedzsere. Most 
a daru közvetlenül a betonra teszi őket a hajó-
ról, így soha nem kell érintkezésbe kerülniük 

a homokkal. Ellentétben a közeli bontókkal, 
ahol a munkások egyszerű munkaruhában, vé-
dőszemüveg nélkül dolgoznak a lángvágókkal, 
Baijnath Melaramban kezeslábast, védőmasz-
kot és -sisakot viselve tevékenykednek.

A változásokért legnagyobbrészt a Maersk 
felelős. Korábban nem akarta dél-ázsiai bon-
tókba vinni a hajóit, de most úgy számol, 
hogy javítani tud a helyzeten. A Maersk akár 
40 százalék fizetési engedményt is elfoga-
dott a hajóira, hogy Baijnath Melaramhoz 
hasonló újrafeldolgozókat rábírja a fej-
lesztésre. A Maersk állítása szerint tíz alangi 
telep színvonala olyan, hogy azzal elégedett. 
Körülbelül még 70 más helyen is fejlesztenek, 
hogy megfeleljenek azoknak az előírásoknak, 
amelyeket a hajók biztonságos és környezet-
kímélő újrafeldolgozásáról szóló 2009. évi 
hongkongi nemzetközi egyezmény – egy nem 
ratifikált szerződés – fogalmaz meg.

A Maersk kampánya válasz arra a 2018. 
december 31-e óta hatályban lévő rendelet-
re, amely megköveteli, hogy minden európai 
zászló alatt közlekedő hajót Brüsszel által 
jóváhagyott hajóbontóban hasznosítsanak újra. 
A világon a hajók több mint egyharmada ebbe 
a kategóriába tartozik. A Maersk, amelynek 
flottája közel 40 százalékán európai lobogó 
van, azt reméli, hogy Alangban a legjobb tele-
pek megfelelnek majd az új előírásoknak. Két 
indiai bontót már megvizsgáltak az európai 
minősítés elnyeréséhez; további tizenegyen pá-
lyáztak. „Ha sikerülne fenntartanunk a lendü-
letet, öt, hat vagy hét éven belül Alang egésze 
valóban megbízhatóan működhetne” – mondta 
John Kornerup Bang, a Maersk fenntarthatósá-
gi menedzsere.

Ez év január 30-án azonban az Európai 
Unió bejelentette, hogy a megvizsgált indiai 
hajóbontók nem kerülnek fel a listára, ami 
igen kínosan érintette a Maersket. Hivatalos 
források szerint bár történt tényleges javulás, 
még több változásra van szükség. Némelyek 
kétségbe vonják, hogy vajon Alang roncsbon-
tó létesítményei valaha elérik-e ezt a szintet. 
Ingvild Jenssen a Shipbreaking Platform civil 
szervezettől úgy nyilatkozott, hogy még Alang 
legjobb telephelyei sem elég tiszták. Azt állítja, 
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hogy a Maersk erőfeszítései csupán egy olyan 
modellnek a zöldre festését jelentik, amely 
teljes átalakítást igényel.

Az európai hitelesítés birtokában az alangi 
hajóbontók maguk mögött hagyhatnák Ázsia 
többi részét, és olyan hellyé válhatnának, ahová 
még a legkörültekintőbb hajótulajdonosok is 
szívesen küldik vízijárműveiket. Enélkül azon-
ban fennáll a veszély, hogy partravetett halként 
fogják végezni: nem felelnek meg Európa 
számára, ugyanakkor túl drágák ahhoz, hogy 
versenyezhessenek a bangladesi és pakisztáni 
roncsbontókkal, amelyeket nem érintett meg 
a változás szele. Ha ez bekövetkezik, akkor az 
alangi hajófeldolgozó-ipar – együtt a munka-
helyekkel és a belőle származó busás bevétel-
lel – olyan gyorsan eltűnhet majd, mint az itt 
szétszedett hajók.

(The Economist)

Kwame Anthony Appiah

A másutt fontossága 
A kozmopolitizmus védelmében

2016 októberében Theresa May brit minisz-
terelnök a konzervatívok egy konferenciá-
ján pártvezetőként mondta el első beszédét. 
Nyilvánvalóan az elődjének lemondásába ke-
rülő brexit-szavazás körüli populista hangula-
tot próbálta megragadni, amikor arról beszélt, 
hogy „ma sok embernek – mélyen, legbelül és 
mondjuk ki, jogosan – olyan érzése van, hogy 
a világ jól működik a kevés kiváltságos szem-
pontjából, az ő szempontjukból azonban nem.” 
Ennek a megkérdőjelezéséhez – érvelt May 
– „az állampolgárság szellemére” volt szük-
ség, amely hiányzik a pártja bázisának egyik 
részét alkotó üzleti elitből. Az állampolgárság, 
mondta, „elkötelezettséget jelent a körülöttünk 
élő nők és férfiak irányában, akik dolgoznak 
nekünk, akik megvásárolják az általunk eladott 
árukat és szolgáltatásokat.” Majd így folytatta: 

Ma túl sok hatalmi pozícióban lévő ember 
viselkedik úgy, mintha több köze lenne a 

nemzetközi elithez, mint a közelükben lé-
vő emberekhez, azokhoz, akiket alkalmaznak, 
akik mellett elmennek az utcán. Ha valaki 
azonban világpolgárnak hiszi magát, akkor 
sehonnai állampolgár. Az nem érti, mit jelent 
az állampolgárság.

Bár May soha nem használta a szót, világos 
volt, kikre céloz: az úgynevezett kozmopolita 
elitre.

Pár nappal ezután a beszéd után a naciona-
lizmusról tartottam előadást a BBC számára. 
A miniszterelnök Birminghamban beszélt, az 
öt brit nagyváros közül az egyetlenben, ahol – 
a legminimálisabb fölénnyel, 50,4 százalékkal 
49,6 százalék ellenében – a brexitre szavaztak. 
Én a legnagyobb skóciai városban, Glasgowban 
voltam, ahol a lakosság kétharmada az Európai 
Unióban maradásra szavazott, ahogy tette ezt 
minden más skóciai körzet. Természetesen va-
laki megkérdezte, mit gondolok May „sehonnai 
állampolgár” megjegyzéséről.

Nem ez volt az első eset, hogy ezt a vádat 
hallottam, és nem ez lesz az utolsó sem. Charles 
Dickens Mrs. Jellybynek, a távolba tekintő 
emberbarátnak az alakjában emlékezetesen idé-
zett meg olyasvalakit, aki elhanyagolja saját 
gyerekeit, miközben áldásos terveket gyárt egy 
messze fekvő ország lakosai számára, és akinek 
a szeme „furcsa szokással mintha mindig mesz-
sze tekintett volna”, mintha „Afrikánál semmi 
közelebbit nem látna!” A May által felidézett 
magatartást hasonló betegség jellemzi: a gya-
korta repülő emberé ez, aki alig képes meglátni 
földhözkötött honfitársait a felhőkön keresztül.

Ez azonban majdhogynem a kozmopolitiz-
mus ellentéte. A kozmopolita feladat valójában 
abban áll, hogy képesek legyünk mind mesz-
sze, mind közelre látni. A kozmopolitizmus 
az erkölcsi képzelőerő tevékeny kiterjesztése. 
Úgy tekint az emberi lényekre, mint akik éle-
tüket egymásba illeszkedő tagságok révén for-
málják: ezek a család, a szomszédság, egymást 
átfedő identitáscsoportok sokasága, amelyek 
körkörösen ölelik magukba az egész emberisé-
get. Azt kívánja tőlünk, hogy sokfélék legyünk, 
hiszen sokfélék vagyunk. S ha a bíráló hangja 
ritkán volt ennél hangosabb, ekkora hitre sem 
volt még szükség.


