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vére terve, mi szerint az miniszterelnök-jelöltként 
indulna a választásokon, karöltve egy az uralkodó 
katonai rezsimet ellenző párttal (voltaképpen meg-
akadályozta benne nővérét); egy megrendezett 
március 24-i választás előtt pedig azt mondta a 
thaiföldieknek, hogy „jó emberekre” szavazzanak 
a „káosz” elkerülése érdekében (ez ihlette a thai 
nyelvű # Elég nagyok vagyunk már ahhoz, hogy 
magunk szavazzunk számos Twitter-bejegyzést), 
majd a megmérettetés után megfosztotta Thakszin 
volt kormányfőt királyi kitüntetéseitől. A döntés az 
után született, hogy a Thakszinhoz kötődő párt és 
más demokrata érzelmű pártok azt állították, hogy 
az alsóházban megnyerték a helyek többségét. A 
választás teljes eredményét később hozták nyilvá-
nosságra. Bhumibol király állandó jelenléte visz-
szavetette azokat az erőfeszítéseket, amelyek egy 
szétesett politikai rendszert akartak megjavítani, 
és amely rendszer hajlamos volt holtpontra jutni 
a királypárti elit és a demokratikusabb ellenzék 
között. Most híján vannak egy tiszteletet keltő 
bírónak, Vadzsiralongkorn beavatkozásai pedig 
tovább ártanak a monarchia tekintélyének. Mindez 
zűrzavarba torkollhat, mivel a katonai rezsim is 
ragaszkodik a hatalomhoz.

Hasonló hatalomkoncentráció zajlik Szaúd-
Arábiában, ahol Mohamed bin Szalmán, Szalmán 
király legidősebb fia tisztogatást hajtott vég-
re nem sokkal koronaherceggé való kinevezése 
után. Megszabadult a Szaúdi Nemzeti Gárda fe-
jétől, a haditengerészet vezetőjétől és a gazdasági 
minisztertől, valamint üzletemberek és hercegek 
százait tartotta fogva a rijádi Carlton luxushotel-
ben, feltehetően adócsalásért. Támogatói azzal 
érvelnek, hogy több hatalmat kellett magának 
követelnie, hogy modernizálni tudja az ország 
társadalmát és gazdaságát – eközben javasolta 
a nemzeti olajtársaság részvényeinek eladását, 
hogy pénzt teremtsen például beruházásokhoz 
egy olaj utáni jövőbe; és nagyobb szabadságot 
adott a nőknek. Otthon azonban meggyengítette 
helyzetét a Jemenben folytatott véres és siker-
telen háború, továbbá Dzsamál Hasogdzsi, az 
isztambuli szaúdi konzulátuson feldarabolt szaúdi 
újságíró meggyilkolása – amely köztudottan az 
ő lelkén szárad – szintén sok kárt okozott neki 
külföldön. Bár MBS, ahogy mindenki ismeri, 
saját pozícióját megerősítette, gyengítette magát 

az intézményt. A szaúdi monarchia oszlopait – a 
vallási vezetőket, a királyi háztartást és a törzse-
ket – inkább versenytársnak, semmint támasz-
nak tekintette, és megnyesegette őket. MBS-t 
Szaddam Husszeinhez szokták hasonlítani, igaz, 
messze nem tűnik olyan véreskezűnek. Némelyek 
szerint azáltal, hogy a döntéshozatalt egy ember 
szeszélyévé fokozta le, a szaúdi monarchiát – a 
Metallica heavy metal együttes egy számának 
címével kifejezve – csak egy golyónyira hagyta 
az összeomlástól.

A demokrácia egyik előnye a sok közül az, 
hogy az intézmény folyamatosan frissíti a sze-
mélyi állományát, ezért fennmaradása nem egy 
egyén teljesítményétől függ. Épp az ellenke-
ző igaz a monarchiára, mivel lehetséges, hogy 
ugyanaz a személy látja el a hivatalt évtizedeken 
át. A kiválasztási folyamat során pedig gyakran 
túl ostoba, túl erkölcstelen vagy túl pökhendi 
jelöltek találtatnak egy ilyen nehéz feladat el-
végzésére. A monarchiák meglepő fennmaradása 
részben a „régi gárda” nooszának – intellektuális 
mozgatóerejének és okosságának – köszönhető; 
ők megértették annak szükségességét, hogy ér-
dekeiket az intézmény érdekeinek rendeljék alá. 
Ha az újdonsült uralkodóknak nem sikerült meg-
tanulniuk ezt a leckét, a monarchia sorsa megint 
csak a hanyatlás lesz.

(The Economist)

Madawi al-Rasheed2

Szaúdi száműzöttek 
A koronahercegnek fejfájást okozhatnak  

a menedékkérők

Első pillantásra nem tűnne úgy, hogy sok közös 
vonás lenne szaúdi egyetemi hallgatókban, 
elégedetlen hercegekben, iszlamistákban, és 
tizenéves lányokban. Az ezekbe a csoportokba 

2 Madawi al-Rasheed szaúd-arábiai származá-
sú professzorasszony; szakterülete a kulturális 
antropológia. A London School of Economics 
and Political Science közel-keleti központjának 
vendégprofesszora.
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tartozók hagyják el azonban Szaúd-Arábiát, 
és az Egyesült Államokban, Kanadában és 
Európában kérnek menedéket. Lehet, hogy 
számuk szerényebb, összehasonlítva azokéval, 
akik Afganisztánból, Irakból és Szíriából me-
nekültek el az utolsó két évtizedben, de ezek a 
menedékkérők politikai problémát jelentenek 
a királyság számára – egy olyan problémát, 
amelyet a fiatal koronaherceg, Mohamed bin 
Szalmán (MBS), aki állítólag a korszerűsítés 
híve, nem hagyhat többé figyelmen kívül.

Az Egyesült Nemzetek menekültügyi fő-
biztosa szerint 2017-ben 815 szaúdi állam-
polgár nyújtott be menedék iránti kérelmet, 
ami 318 százalékos emelkedést jelent 2012 
óta. S ebbe nincsenek beleszámítva a nem hi-
vatalos menedékkérők – azok, akik önkéntes 
száműzetésben élnek külföldön, az elnyomás 
miatti félelem miatt halogatva visszatérésüket. 
Közéjük tartozott Dzsamál Hasogdzsi, a meg-
gyilkolt újságíró is.

Ez az új, szókimondó szaúdi diaszpóra szá-
mos problémát jelent a királyság számára. 
Először is, Szaúd-Arábia dollármilliókat költ 
ösztöndíjakra, hogy csökkentse függőségét a 
külföldi munkaerőtől; ezek után nem enged-
heti meg magának, hogy elveszítse maga-
san képzett fiatal állampolgárait, akik külföldi 
száműzetésbe vonulnak. A diaszpóra az ország 
imázsának se tesz jót: minden menedékkérőnek 
megvan a maga története az igazságtalanságról 
és az elnyomásról, amelyek lyukakat ütnek 
az új, modern, gazdasági lehetőségeket tálcán 
kínáló Szaúd-Arábiáról szóló hivatalos narra-
tívába. A menedékkérők többek között ezért 
nehezítik Szaúd-Arábia viszonyát a fogadó 
kormányokkal, akik valamennyien a rijádi re-
zsim szövetségesei és partnerei.

Akik elszöknek
MBS külön erőforrásokat különített el a fia-
tal szaúdiaknak, és figyelemmel kísérte őket, 
támogatva a művészeti és vállalkozói kezde-
ményezéseket, amelyek a gazdaság nyitását, 
továbbá az ifjúság kreativitásának és tehet-
ségének megjutalmazását célozták. Még egy 
olyan kezdeményezést is elindított, mint a 
MiSK alapítvány; a nonprofit szervezet arra 

hivatott, hogy ösztönözze a fiatalokat a sza-
údi gazdaságban való részvételre. Azonban a 
népességnek épp a koronaherceg által körbe-
udvarolt csoportjából kerül ki az országot el-
hagyó menedékkérők java része. Ezek az újabb 
száműzöttek csatlakoznak ahhoz a sok diákhoz, 
akik Abdullah király uralkodása idején 2005 és 
2015 között kaptak kormányzati ösztöndíjat, 
hogy Európában és az Egyesült Államokban 
tanuljanak, majd nem tértek vissza, hogy utána 
az „új Szaúd-Arábiát” építsék. Mire Mohamed 
bin Szalmán megszilárdította hatalmát és 2017-
ben országa új arcává vált, ezek közül az 
egyetemisták közül sokan kétségbe vonták 
a koronaherceg kreativitásról, lehetőségekről 
és jólétről tett ígéreteit. Szaúd-Arábiába való 
visszatérésük esetén féltek volna az elnyo-
mástól – főként, ha külföldön már éltek annak 
lehetőségével, hogy bírálták a rendszert, és 
rámutattak hiányosságaira. Félelmeik megala-
pozottnak bizonyultak, mivel a szaúdi rezsimet 
nem nehéz felingerelni. Egy a rezsim számá-
ra ellenségesnek ítélt tweet, Whatsapp-üzenet 
vagy egyetemi, illetve politikai rendezvényen 
való részvétel már elég lehet ahhoz, hogy 
valaki felkerüljön MBS Szaúd-Arábiájának 
feketelistájára. A rezsim szigorú ellenőrzést 
gyakorol külföldön lévő állampolgárai felett, 
és fejlett megfigyelési technológiákkal követi 
minden mozdulatukat. Az átfogó megfigyelés 
botránya a Hasogdzsi-gyilkosság után robbant 
ki, amikor nyilvánosságra került, hogy a rezsim 
előtte meghekkelte egy fiatal aktivista, Omar 
al-Zahrani telefonját Kanadában, és felvette 
beszélgetését a lemészárolt újságíróval.

A fiatal, tanult menedékkérők aláássák a 
királyság kínálta új lehetőségekről szóló szaúdi 
propagandát. A száműzött hercegek pedig a ki-
rályi család szolidaritásának és összetartásának 
mítoszát kérdőjelezik meg. Az utóbbi imázsa 
eléggé meg lett tépázva a 2017 novemberi 
tisztogatások óta, amikor MBS magas rangú 
hercegeket – köztük Alwaleed bin Talalt és 
Mutaib bin Abdullaht – tartott fogva Rijádban 
a Ritz-Carlton Hotelben. Jó néhány, Európában 
letelepült herceg elmenekülése még inkább 
kiemeli a tényt, hogy az új koronaherceg alatt 
a rezsim megváltoztatta a stratégiáját: nem 
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lefizeti az ellenérdekelt hercegeket, hanem 
megalázó fogvatartással fenyegeti őket. Khalid 
bin Farhan al-Szaúd herceg egyik példája azok-
nak a másképp gondolkodó hercegeknek, akik 
távolról igyekeznek bomlasztani a rezsimet. 
Khalid herceg németországi száműzetéséből 
jelentette be disszidálását 2013-ban, és média-
kampányba kezdett, hogy tönkre tegye MBS-t. 
A BBC-vel és más a rezsim által ellenségesnek 
tartott hírközlő szervezetekkel készült interjúk-
ban képmutatással vádolta a királyi családot, 
mivel olyan tiltott örömöket élveznek, mint az 
alkoholfogyasztás és a partik rendezése, míg 
ezeket megtagadják az egyszerű emberektől, 
Szalmán királyt pedig „machiavelliánus” ural-
kodóként jellemezte. A Hasogdzsi-gyilkosság 
után Khalid herceg kijelentette, hogy ő 
egy emberrablási kísérletből menekült meg 
Németországban, amelyet vélhetően a korona-
herceg rendelt el. A száműzetésbe kényszerült 
hercegek rendszerint nem a királyságot 1933 
óta kormányzó Szaúd-ház egyenesági leszár-
mazottjai. De egy családi dinasztiában, ahol 
a király állítólag primus inter pares, első az 
egyenlők között, még egy alacsonyabb rangú 
herceg disszidálása is alapjaiban rázza meg a 
dinasztikus uralmat. Most, hogy egyértelművé 
vált, hogy MBS előszeretettel bünteti meg, 
rabolja el és alázza meg a disszidenseket, az 
elégedetlen hercegek számára a száműzetés 
maradt az egyetlen megoldás. Khalid herceg-
nek szerencséje volt. Más hercegeket, mint 
például Szaif al-Iszlám al-Szaúdot és Szultán 
ibn Turki al-Szaúdot, Európából raboltak el, 
visszavitték őket Szaúd-Arábiába, és azóta 
senki sem látta őket.

A szaúdi száműzöttek legújabban megjelenő 
csoportját az úgynevezett szökevény lányok 
alkotják. Több mint ezer, 18 és 25 év közötti 
lány hagyta el Szaúd-Arábiát MBS uralma 
alatt a gondviselőik által rájuk kényszerített 
szigorú ellenőrzés – néhány esetben pedig 
testi és szexuális erőszak – elől menekülve. 
Nehézségekkel teli utazásaikkal azt kockáztat-
ják, hogy még több korlátozásban és büntetés-
ben lesz részük, ha arra kényszerítik őket, hogy 
visszatérjenek Szaúd-Arábiába. Egy újabb 
nagy port kavart eset irányította rá a nemzet-

közi figyelmet e szökevény lányokra. 2019. 
január 5-én a tizennyolc éves Rahaf al-Kununt 
őrizetbe vették a bangkoki reptéren, mialatt 
Ausztráliába tartott, hogy menedéket kérjen. 
Rahaf több napot töltött egy hotelszobában 
a repülőtéren, mielőtt Kanada menedékjogot 
adott neki. Sok szaúdi és országán kívüli ak-
tivista segítsége nélkül ő is a többi, kevésbé 
szerencsés lány sorsában osztozhatott volna: 
akarata ellenére visszatelepítik a királyságba. A 
kormány mára annyiban tudomásul veszi ezt a 
problémát, hogy megengedte a kérdésről folyó 
viták közvetítését az államilag támogatott mé-
diában, miután Rahaf elmenekült az országból. 
A probléma nyilvános megvitatása azt jelent-
heti, hogy a kormány kezdi komolyan venni; 
arra is módot adhat a kormánynak, hogy mossa 
kezeit, és a lányok szüleire vagy gondviselőire 
hárítsa a felelősséget.

Egységes front
A szaúdi száműzöttek rendkívül különbözőek 
politikai irányultságukat tekintve, de egyesítik 
őket az MBS irányította királyság elleni sérel-
meik: a szólásszabadság korlátozása, a korrup-
ció, a nőknek és kisebbségeknek a társadalom 
peremére szorulása és az emberi jogok megsér-
tése. Az utóbbi probléma adta a fő témáját egy 
ellenzéki konferenciának, amelynek az új fó-
rum, a Diwan London művészeti központ adott 
helyett 2018 decemberében. A résztvevők kö-
zött volt a Washingtonban élő Hala al-Doszari, 
aki a jelenleg The Washington Post Dzsamál 
Hasogdzsiról elnevezett véleményrovatának 
újságírónője; Amani al-Ahmadi és Amani al-
Issza feminista aktivisták; a nemrég száműze-
tésbe vonult iszlamisták, Szultan al-Abdali, 
Mohamed al-Omari, Ahmad bin Rashid al-
Szaid, és Mohamed al-Kahtani; továbbá Fuad 
Ibrahim shiíta aktivista. Csatlakoztak hozzájuk 
olyan száműzetésben élők, akik az 1990-es 
években menekültek el a királyságból, mint 
például Mohamed al-Masszari fizikaprofesz-
szor. Valamennyien egy új Szaúd-Arábiáról 
beszéltek, némelyek az elnyomásnak és a letar-
tóztatásoknak véget vető gyakorlati intézkedé-
seket javasoltak; mások a rezsim megdöntésére 
hívtak fel.



111

Valóság • 2019. október

Mindezidáig sem Szaúd-Arábia, sem pedig 
a befogadó kormányok nem vették komolyan 
a menedékjogot kérőket mint politikai erőt. De 
ahogy számuk nő, és egységes frontot kezde-
nek kialakítani, a száműzetésben élők egyre 
kínosabban fogják érinteni a szaúdi kormányt 
és szövetségeseit. Sokuk rendszeresen tudósít 
a világsajtón keresztül, olyan módon elemezve 
a szaúdi ügyeket, hogy az elkerülhetetlenül a 
rezsim ellen hangolja a közvéleményt. Például, 
a fogvatartott szaúdi aktivistának, Loujain al-
Hathloulnak van egy bátyja, Walid az Egyesült 
Államokban és egy nővére, Alya Belgiumban, 
akik mindketten húguk szabadon engedéséért 
kampányolnak, és rendszeresen hírt adnak a 
médiában azokról a bántalmazásokról és kín-
zásokról, amelyeknek ki van téve. Az emberi 
jogi szervezetek, az ENSZ-ügynökségek és 
a világot átható média állhatatos híradásai 
megnehezítik a befogadó országok dolgát, ha 
meg akarják tagadni ezektől a szaúdiaktól a 
menedékjogot. A múltban Szaúd-Arábia szá-
míthatott a szövetségeseire, ha száműzöttjei-
nek kitoloncolásáról volt szó. Árulásnak ítéli 
meg, ha menedékjogot nyújtanak ezeknek az 
embereknek. Vegyük például Kanadát, amely-
nek a Szaúd-Arábiához fűződő diplomáciai 
viszonyai sérültek amiatt, hogy Kanada bírálta 
a rezsim emberi jogi visszaéléseit és hogy befo-
gadott olyan szókimondó száműzötteket, mint 
az a Enszaf Haidar, akinek férjét, Raif Badawit 
ezer korbácsütésre és több éves börtönbün-
tetésre ítélték egy liberális internetfórum lét-
rehozása miatt. A politikai aktivista Zahrani 
is Kanadában van, együtt csaknem kétszáz 
más fiatal menedékjogkérővel. A rendszer attól 
fél, hogy a menedékjogot kapott száműzöt-
tek másokat is menekülésre fognak ösztönöz-
ni. Legrosszabb rémálma egy kritikus tömeg, 
amely külföldön élő másként gondolkodókból 
áll – különösen, ha azok nagy port vernek fel 
egyértelmű megnyilatkozásaikkal. Hasodzsi 
meggyilkolása a zéró tolerancia politikájá-
ról tanúskodik a külföldről bíráló hangokkal 
szemben: nem bosszúságként, hanem nemzet-
biztonsági fenyegetésként kezelik őket. Minél 
több száműzött érkezik a koronaherceg legjobb 
szövetségeseinek és támogatóinak országaiba, 

annál nagyobb nyomást fog gyakorolni Rijád 
a befogadó kormányokra, hogy tüntessék fel 
jelentéktelennek azok számadatait, és tagadják 
meg tőlük a menedékjogot. A szaúdi elnyomás 
még azt követően sem látszik enyhülni, hogy az 
egész világon felháborodást váltott ki Hasodzsi 
lemészárlása, Mohamed bin Szalmán pedig egy-
re több ellenséget szerez magának. Lehetetlen 
lesz valamennyiüket lefizetni, megfélemlíteni 
vagy megsemmisíteni, és a diaszpóra tovább 
fog növekedni. A herceg megkísérelhet azonban 
gátat szabni a kivándorlásnak, például megtiltja, 
hogy az aktivisták és az ellenzékiek utazzanak – 
ily módon barátait közel, ellenségeit pedig még 
közelebb tudhatja majd.

(Foreign Affairs)

Esther Widmann

Woodstock még csak 50 éves, de már 
régészeti érdeklődés tárgya

A jelenkori régészek a volt menekülttáborok-
ban és a hidegháborús idők lehallgató-berende-
zéseiből gyűjtenek információt. A Woodstock-
fesztivál területét is felkeresték 50. születés-
napja alkalmából.

Farmert és kerek napszemüveget viselő, mez-
telen, hosszúhajú emberek táncolnak, kábító-
szermámorban, olyan szabadon, mint a sze-
relmük: szinte mindenki ismeri minden korok 
leghíresebb zenei fesztiváljának, az 1969-es 
Woodstocknak a képeit. Ami nem látszik a fo-
tókon, annak most próbálnak nyomára akadni 
olyan kutatók, akiknek figyelme még inkább a 
múltra irányul: ők a régészek. Az ásatások so-
rán a New York állambeli Binghamton Egyetem 
szakértői már meghatározták a színpad és a 
hangszórótornyok pontos helyét. Pontosan a 
Woodstock ötvenedik évfordulóján helyszíni 
szemlét tartottak egy erdő egy részén. Itt 
volt az ún. Bindy-bazár, ahol a standoknál 
kézművestermékeket, gyertyákat és kábító-
szereket lehetett vásárolni. Az erdőn keresztül 


