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Michael Gibb2

Gyenge láncszemek

Az „ellátási lánc” fogalma megbéklyózza a 
gazdasági igazságosságról való gondolkodá-
sunkat. Milyen erőket engedhetnek szabadjá-
ra az új metaforák?

A hőmérő 38 Celsius fokot mutat, még Dubai 
aranybazárjának – a szuknak – árnyékos siká-
toraiban is. Minden kirakatban karperecek és 
láncok díszelegnek, apró rudak és érmék takaro-
san egymásra rakva, kerekes bőröndök gurulása 
hallatszik a kövezeten.

Azért szenvedek ebben a hőségben, mert egy 
metafora nyomába eredtem, a globális aranyke-
reskedelem egy láncszemét keresve. Hasonlóan 
a szomszéd fűszerbazár magas halmokban álló 
színes poraihoz, ez az arany is messziről érkezett, 
nagy része olyan kis bőröndökben, mint amelyek 
körülöttem gurulnak. Egy részük mögött viharos 
múlt áll, mivel a világ konfliktusokkal terhes és 
bűnözéssel fertőzött vidékeiről származnak. Az 
ásványkincsek és az erőszak közti összefüggés 
rögtön nyilvánvaló, ha figyelembe vesszük, hogy 
a fegyveres konfliktus szükségszerűen egy pénz-
ügyi vállalkozás. Még akkor is, ha az ellenséges-
kedés gyökerei mélyebbre nyúlnak, pénzre van 
szükség a harcosok etetéséhez, felfegyverzéséhez 
és folyamatos hűségük biztosításához. Néhány 
hónappal a bazárban tett látogatásom után az 
ugandai Kampalában, egy rozzant szálloda ár-
nyékos teraszán ülök, és limonádét iszom egy 
elkeseredett és önjelölt „tábornokkal”, akinek a 
lázadása időlegesen abbamaradt. Elmondása sze-
rint embereinek már csak egy maroknyi lőszere 
van, és nincs pénz utánpótlásra.

Miután éveket töltöttem az emberi jogi visz-
szaélések dokumentálásával, lassan áttértem arra, 
hogy megértsem és megzavarjam azokat a gaz-
dasági erőket, amelyek fenntartják az erőszak 

2 Michael Gibb szabadúszó író és újságíró. 
Korábban az ENSZ dél-szudáni szakértői testüle-
tének koordinátora volt, és a Global Witness nem-
zetközi civil szervezet megbízásából a konfliktus-
rendezések finanszírozását vizsgálta. Az Oxfordi 
Egyetemen szerzett filozófiai doktorátust.

ördögi körét – először egy civil szervezetnél 
és újságíróként, majd később az ENSZ nevé-
ben. Dél-Szudánban, Afganisztánban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Kolumbiában, a 
Közép-afrikai Köztársaságban és másutt láttam, 
hogyan bányásszák a természeti erőforrásokat, és 
hogy fegyveres csoportok, bűnbandák és korrupt 
tisztviselők miként adóztatják meg azokat illegá-
lisan, mely csak növeli és fokozza az erőszakot és 
bizonytalanságot.

Munkám nemcsak azokat az erőszak- és ve-
szélyforrásokat tárta fel, amelyek még mindig 
együtt járnak sok, számunkra fontos nyersanyag 
kitermelésével – az aranytól és más ásványok-
tól kezdve az ópiumig és a faanyagig –, ha-
nem a résztvevők tágabb körének hallgatólagos 
bűnpártolását is a kereskedőktől a gyártókon 
át a bankárokig és a könyvelőkig. Hasonlóan 
azokhoz, akik a munkaügyi előírások érvénye-
sítésére, a konfliktusok csökkentésére vagy a 
környezetvédelemre figyelnek, épp ezért én is 
növekvő mértékben összpontosítottam annak 
az útnak a feltérképezésére, amelyeket ezek az 
erőforrások megtesznek a nemzetközi piacok 
felé haladva, abban a reményben, hogy nyomást 
gyakoroljak a cégekre és a szabályzókra, és cse-
lekvésre bírjam őket.

Ezt az utat szinte kivétel nélkül „ellátási lánc-
nak” írják le, amely metafora olyan sikeressé 
vált, hogy gyakran elfeledkezünk a jelenlétéről. 
Arra hív minket, hogy cégek sorát képzeljük el, 
ahol mindegyik zökkenőmentesen kapcsolódik 
a másikhoz, és adják tovább az anyagokat, a 
bányától a feldolgozáson és összeszerelésen át a 
fogyasztóhoz, vagyis hozzánk.

A terminus népszerűsítése egy Keith Oliver 
nevű üzleti tanácsadónak köszönhető az 1980-
as évek elején, bár néhány korábbi példával is 
találkozni. Oliver kezdetben jobban kedvelte 
az „integrált készletkezelés” kifejezést és az 
„I2M”3 rövidítést, mint azt egy 2003-ban megje-

3 Az „integrated inventory management” kifeje-
zésből. Az I2M (Innovation to Market) rövidítést 
ma már másra használják: egy jól ismert, európai 
szinten elindított kezdeményezés, amely előse-
gíti a digitálisan vezérelt piacképes megoldások 
határokon átnyúló alkalmazását, a keresleti és kí-
nálati oldal közötti kapcsolat javítását. [A szerk.]
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lent cikkben elárulja. Amikor azonban az I2M-t 
bemutatta ügyfeleinek, látta, hogy „szemük 
üvegessé vált az unalomtól”; végül rátalált az 
érzékletesebb képet nyújtó „ellátási láncra” 
vagy „ellátóláncra”.

Természetesen a valóságban nem létezik ilyen 
cégeket összekötő lánc, de azóta az ellátólánc 
imázsa formálta annak módját, ahogy a világgaz-
daságot és a termékek ezen keresztüli mozgását 
elképzeljük. Annyira beleivódott gondolkodá-
sunkba, hogy nehéz lenne számunkra másféle 
módon leírni a folyamatot. Ha viszont szem elől 
tévesztjük ezeknek a képeknek a gondolkozá-
sunkban játszott szerepét, képzeletünk korlátok 
közé szorul, mivel egy olyan metafora alakította 
őket, amelynek jelenlétéről megfeledkeztünk.

Az ellátási lánc metaforája jelenleg visszatart 
bennünket, és határokat szab abbéli képességünk-
nek, hogy megoldjuk a világgazdasági rendszert 
sújtó problémákat. A jó metaforákhoz hasonlóan 
ez is leegyszerűsít annak érdekében, hogy valami 
alapvetőt tegyen nyilvánvalóvá, de ebben az eset-
ben mi magunk jelentjük a bonyolultságot. Mivel a 
termékek és megtett útjaik kerültek a középpontba, 
mi – emberek, akik használják és gyártják azokat 
– pusztán színpadi statiszták lettünk, akiket végső 
soron rajtunk kívül álló gazdasági erők irányítanak.

Pár hónappal ezelőtt egy volt munkatársam 
küldött nekem egy képet, amelyet akkor kapott, 
amikor a bányaiparban történő visszaéléseket do-
kumentálta. A fényképen három ember feküdt egy-
más mellett egy lejtős domboldalon. Mindhárman 
halottak voltak, és a szemerkélő esőben kisebb 
tömeg gyűlt köréjük. A kelet-kongói Kalehében, 
ahol a kép készült, a faluban lakók kassziterit-
bányászatból élnek; ebből az ércből nyerik az ónt 
és még más ásványokat. A meredek hegyek és a 
heves esőzések azonban gyakran halálos kimene-
telű földcsuszamlásokat eredményeznek, amely 
ellen szinte semmi nem nyújt védelmet. Az ilyen 
halálesetek világszerte gyakoriak. A munkások 
más iparágakban is ugyanilyen súlyos veszély-
helyzeteknek vannak kitéve, kezdve a zsúfolt 
textilgyárak halálos tűzvészeitől a modern kori 
rabszolgaságig a mezőgazdaságban. Az ellátási 
lánc metaforája itt nem pusztán magyarázattal 
szolgál – az ilyen tragédiákra adott erkölcsi 
válaszunkat is formálja.

Peter Singer filozófus esszéje a megelőzhető 
emberi szenvedésről Éhség, bőség és moralitás 
(1972) címmel nagy hatással volt e tekintetben. 
Miközben természetes, hogy a tőlünk messze lévő 
emberek szenvedését kevésbé tartjuk fontosnak 
vagy sürgetőnek, ez erkölcsi hibának számít ré-
szünkről – érvelt. A puszta földrajzi távolság nem 
akadályozhat meg bennünket abbéli kötelessé-
günkben, hogy megsegítsük a szükséget szenve-
dőket. Az ellátási láncról szóló elképzelés segített 
ennek az erkölcsi távolságnak a csökkentésében 
azáltal, hogy közvetlenül összeköt bennünket – 
feltételezett fogyasztókat – és a cégek földrajzilag 
távol eső, de összekapcsolt sorát. Az ellátási lánc 
ma már jól bevált módszer arra, hogy megpró-
bálja elszámoltatni a vállalatokat alvállalkozóik, 
kereskedőik és beszállítóik legalább egy részének 
magatartását illetően. John Ruggie – a korszakal-
kotó „üzleti vállalkozások emberi jogi felelőssé-
gére vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek” (2011) 
megfogalmazója – egy 2017-es beszédében egyik 
elsődleges célként a „társadalmilag fenntartható 
ellátási láncok biztosítását” jelölte meg; becslése 
szerint ezek körülbelül 1 milliárd ember életét 
befolyásolják. Az ellátási láncok központi szerepet 
kaptak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
munkájában. Még olyan törvények is, mint az 
Egyesült Királyságban a modernkori rabszolga-
ság elleni törvény (Modern Slavery Act, 2015) 
és az Európai Unió (2021 januárjától hatályos) 
Konfliktusból származó ásványkincsekről szóló 
rendelete (Conflict Minerals Regulation) ma már 
kifejezetten előírják egyes vállalatok számára, 
hogy tüzetesen vizsgálják meg ellátási láncukat a 
kockázatok és visszaélések szempontjából.

Mindenesetre nehéznek bizonyult, hogy a fo-
kozottabb tudatosságot folyamatosan átültessék a 
gyakorlatba. Évtizedes kampányolás, kormányzati 
kezdeményezések és iparágak által tett ígéretek 
ellenére még mindig aggasztó gyakorisággal derül 
fény olyan problémákra, mint a gyermekmunka, 
a fegyveres konfliktusból származó gyémántok 
és a kiszipolyozó üzemek. Ez idő alatt sok 
iparág arculata szinte a felismerhetetlenségig 
megváltozott az innovációknak köszönhetően, 
kezdve az automatizált gyártósoroktól a gomb-
nyomásra történő következő napi kiszállításig. 
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Hasonló újításokkal ugyanakkor sikerült lassan 
átformálni ugyanezeknek az iparágaknak a társa-
dalmi és ökológiai lábnyomát. Eközben a szabvá-
nyok és tanúsítványok szédítő rendszere – ame-
lyek a fogyasztói döntéseinket hivatottak segíteni 
– csak növelte az összevisszaságot. Minél több 
információt keresünk, annál kevésbé világos, 
hogyan tudunk felelősségteljesen eljárni – ez 
sokakat óhatatlanul arra késztet, hogy teljesen 
abbahagyják a vizsgálódást. Egy ellátási lánc 
mentális képzete segítséget adhat számunkra 
ezeknek a problémáknak a leírásában, de nem 
feltétlenül segít bennünket a megoldásukban.

Azokat a metaforákat, amelyeket többé már 
nem ismerünk fel képekként, „halott metaforá-
nak” is hívjuk: saját sikerük és túlzott használatuk 
ölte meg őket. Ennek ellenére a halott metafo-
rák nem olyan erőtlenek, mint a kifejezés sejteti. 
Időnként épp azok a képek hatnak ránk a legerőtelje-
sebben, amelyekről megfeledkeztünk – bár az, hogy 
miként teszik ezt, továbbra is rejtély marad. Az ókori 
szónokok tehetségétől elbűvölt Arisztotelész úgy 
vélte, hogy a metaforák találó használata a zseniali-
tás egyik formáját jelentik. A modern nyelvészek és 
filozófusok továbbra is megosztottak a tekintetben, 
hogy egy jó metaforának miképpen sikerül ennyire 
túlmutatnia eredeti jelentésén. William Shakespeare 
Júliája természetesen nem maga a Nap.4 A kifejezés 
mégis inkább Rómeó szerelmének mélységéről 
és arról árulkodik, hogy Júlia körül forog az élete, 
nem pedig egy hamis állítás a csillagászatról. Egy jó 
metafora esetében ezt az átvitt értelmet talán érde-
mes lehet másutt, nem pedig szavainak szó szerinti 
jelentésében keresni. Ha a kifejezés sikeresen 
közvetíti ezt az információt, annak szó szerinti 
jelentése egy bizonyos ponton valamilyen át-
alakuláson kell átessen. Talán az a kontextus, 
amelyben elhangzik, vagy tudat alatt magunké-
vá tett nyelvi szabályok valamilyen rendszere 
nagyobb jelentőséget ad a kifejezésnek, mint 
amit a „Nap” szóhoz szoktak kapcsolni. Ez a 
metafora-értelmezést vallják olyan teoretiku-
sok, mint Max Black vagy Harold Skulsky.

4 Shakespeare szereplői metaforákkal beszélnek. 
A teljes művön végigvonultatja a fény és a sötét-
ség kontrasztját. Rómeó és Júlia számára a másik 
fény a körülöttük lévő sötétségben, Rómeó a 
Naphoz hasonlítja Júliát. [A szerk.]

Más gondolkodók kétségbe vonták azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek egy metafora tényleges 
jelentését akarták tetten érni, amely ott rejtezik 
valahol azokon a szavakon és mondatokon belül, 
amelyekből összeáll. Egy ilyen kutatás éppúgy té-
vedésből indul ki, mint sajátos jelentés keresgélése 
valahol egy képen vagy egy fotón, érvel Donald 
Davidson filozófus. Hasonlóan egy hatásos fény-
kép által ránk gyakorolt benyomáshoz, az, amit 
mi egy metafora jelentésének gondolunk, való-
jában a hatás, amelyet a hétköznapi nyelv ügyes 
használata vált ki az olvasóban vagy a befogadó-
ban. A metaforák – akárcsak a viccek – a nyelvi 
előadóművészet apró darabjai, amelyek arra hi-
vatottak, hogy hatást váltsanak ki közönségükből.

Egyes kognitív nyelvészek elvetik az effajta 
kísérleteket, hogy a metaforát egyfajta készséggé 
vagy nyelvészeti trükké fokozzák le, amely nél-
kül elvben nem tudnánk élni. George Lakoff és 
Mark Johnson kognitív nyelvészek és filozófusok 
a Metaphors We Live By (’Metaforák, melyekkel 
együtt élünk’) című úttörő könyvükben azzal 
érvelnek, hogy a metaforák, amelyek messze 
nem pusztán csak nyelvi díszítőelemek, valójá-
ban központi szerepet játszanak azon alapvető 
képességünk szempontjából, hogy megértsük a 
körülöttünk lévő világot és eligazodjunk benne, 
fogalmakat felhasználva mindannak kategorizá-
lására és értelmezésére, amit tapasztalunk. Ez a 
fogalmi rendszer alapjaiban véve metaforikus. 
Különböző kultúrákban és nyelvekben egyszerű 
és jól ismert gondolkodási mintákat használnak 
bonyolultabb jelenségek kibontásához és feldol-
gozásához. A szerelem olyan, mit egy utazás, 
tele „útitársakkal”, „buktatókkal az úton” és a 
kapcsolatokkal, amelyek végül „sehova sem ve-
zetnek”. Az érvek olyanok, mint a háború, „véd-
hetetlen állásokkal”, „lelövik őket”, hogy kide-
rüljön, kik a „győztesek és a vesztesek”. Még ha 
ezek a beszámolók esetleg nem is értenek egyet 
e nyelvi bravúr megvalósításának mikéntjében, 
egységesek a metafora erejének felismerésében 
gondolataink alakítását és befolyásolását illetően. 
Eltérésük abból a közös megfigyelésből fakad, 
hogy egy jól megválasztott metafora meglepő 
könnyedséggel viheti elménket az egyik irányba, 
és távolabb egy másiktól. Nincs azonban egyetér-
tés a „miért” tekintetében.
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„Kétségtelenül zseniális ötlet volt a tevét a si-
vatag hajójának nevezni, de ezzel aligha jutnánk 
sokra, ha idomítanunk kellene ezt a hasznos álla-
tot”, jegyezte meg George Eliot, az angol írónő 
A vízimalom című regényében – a fanyar meg-
jegyzés a metaforára való túlzott támaszkodás 
veszélyéről szól. Nem figyeltünk azonban Eliot 
tanácsára a metafora korlátait illetően, amikor 
arról van szó, hogy az ellátási lánc elképzelése 
miként szűkíti le gondolkodásunkat a világgaz-
daságról. Először is a „lánc” képzete szinte elke-
rülhetetlenül arra hív bennünket, hogy „gyenge 
láncszemként” fogalmazzuk meg a problémákat. 
Tulajdonképpen ezt kerestem a dubai aranyba-
zárban. Ahogy ment le a nap és enyhült a hőség, 
csupasz villanyégőkkel megvilágított betonlép-
csők vittek fel egy zsúfolt, negyedik emeleti iro-
dáig, ahol a kelet-kongói aranyat adják-veszik. A 
következő nap néztem, ahogy fiatal férfiak nyers 
aranyrudakat halmoznak fel egy mérlegre, amely 
valószínűleg nem sokkal azelőtt a darfuri régió 
bányáiból származó aranyat mért.

Ezek azok a tényleges beléptetési pontok, ame-
lyeken át az erőszakhoz és bántalmazásokhoz köt-
hető arany bejuthat a globális piacokra. Rendkívül 
fontos ezeknek a láncszemeknek a feltárására 
irányuló munka csakúgy, mint az ezeket a cégeket 
és egyéneket elszámoltatni akaró törekvések.

Maga a tény azonban, hogy ezek a láncsze-
mek léteznek, nem bizonyíték arra, hogy ezek 
jelentenék az egyetlen, vagy éppen a fő problé-
mát. A megjósolható rendszeresség – amellyel 
a hozzám hasonló kutatók találkoznak velük 
– voltaképpen azt sejteti, hogy inkább tünetről, 
semmint okról van szó. Az erős ellátási láncról 
alkotott mentális képünk azonban megnehezíti 
azt, hogy másképp képzeljük el a haladást, mint 
néhány rossz láncszem erősebbekre cserélését. 
Ez visszatart minket attól, hogy mélyebben el-
gondolkozzunk azokról a rendszerszintű feszült-
ségekről és ösztönzőkről, amelyek első helyen 
a problémák okozói – nem utolsósorban arról 
a nyomásról, hogy nagyobb termelési volumen 
révén egyre alacsonyabb áron növeljük a nyeresé-
get. Ezek a feszültségek rendszeresen együtt jár-
nak olyan általános problémákkal, mint az elégte-
len munkavédelem, a hiányos környezetvédelmi 
szabályozás és a túlzott vállalati befolyás, hogy az 

ebből eredő hátrányos következményeket azokra 
terhelik, akik a legkisebb ellenállást tanúsítják, 
például a bányászok vagy a textilipari munkások.

Az ellátási láncban található gyenge láncsze-
mek fogalma attól is távol tart bennünket, hogy 
megkérdőjelezzük az egyre széttöredezettebb 
kitermelési és termelési modell – egy mind 
hosszabbra nyúló lánc – értékét. Az ilyen láncok 
szabályozások olyan egyvelegéből jöttek létre 
folyamatosan, amelyek hathatósan ösztönzik 
a nagy cégeket arra, hogy elhatárolják magu-
kat tevékenységük realitásaitól. Ezt oly módon 
teszik, hogy a morálisan kevésbé elfogadható 
feladatokat egyre inkább alvállalkozóknak és ta-
nácsadóknak adják ki, akiknek a munkáját nem 
számítják a cég tevékenységei közé, és akik nem 
a cég nevében járnak el. Minél bonyolultabbá 
válik a termelési modell, annál észszerűbbnek 
tűnik, hogy megkérdőjelezzük egy vállalat fele-
lősségének korlátait a közvetlen beszállítókon túli 
szereplők etikusságát illetően. Ily módon a cégek 
felhatalmazva érzik magukat, hogy önáltató me-
séket gyártsanak, és hogy a láncon továbbhárítsák 
a felelősséget a problémákért – a felfedezett gyen-
ge láncszemeket megjavítják, míg a tágabb érte-
lemben vett üzleti modellt változatlanul hagyják.

Az elmúlt évtizedben egy hatalmas iparággá 
alakult a complience, azaz a jogszabályoknak 
megfelelés módszertana, amelynek fő szerepe, 
hogy segítsen a vállalatoknak ellátási láncaik tisz-
taságát biztosítani. Ezenkívül segített a gyenge 
láncszemek beazonosítását szolgáló új módszerek 
kidolgozásában, és magyarázatok (ki)találásában, 
hogy miért nem lehetett korábban észlelni őket. 
Számtalan címkét és tanúsítványt terveztek, hogy 
előbbi törekvéseik eljussanak a fogyasztókhoz, 
ami viszont visszatartja azokat további kérdések 
feltevésétől. Sokkal kevesebb energiát fordítottak 
arra, hogy elgondolkozzanak egy olyan üzleti 
modellen, amely ilyen riasztó rendszerességgel 
hoz létre hibás láncokat, vagy hogy inkább 
megoldják a problémát, ahelyett, hogy a cég 
hírnevét érintő és a jogi kockázatokkal foglal-
koznának. Ennek az irányzatnak az orvoslá-
sához szükség lehet a fogyasztók, a cégek és 
a termékek közti viszonynak nem valamilyen 
összekapcsolódó, hanem végső soron különálló 
láncszemekként való újragondolására.
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A második mód, amellyel az ellátási lánc me-
taforája korlátozza gondolkodásunkat, hogy a ter-
mékekre, és nem az emberekre összpontosítja 
gondolkodásunkat. Pólóingekről, aranygyűrűkről 
és mobiltelefonokról szóló ellátási láncokról be-
szélünk. Az emberek másodlagosak és csak a 
termelésben játszott szerepük szemszögéből érté-
kelik őket, azaz mint bányászokat, ruhakészítőket 
vagy ékszerészeket. A világ tehetősebb részeiben 
ez a gondolkodásmód elkerülhetetlenül oda vezet, 
hogy a legtöbb ember fogyasztói szerepbe kerül, 
amelyet feltehetően mindössze csak mint legvégső 
láncszem él meg. Miután csak „puszta” fogyasz-
tók vagyunk, erkölcsi önrendelkezésünk gyorsan 
lecsökken, hogy megfeleljen ennek a szerepnek. 
Ez arra késztet bennünket, hogy a fogyasztási dön-
téseinket az értékeink és felelősségünk alapvető 
megnyilvánulási formájának tekintsük, figyelmen 
kívül hagyva azokat a lehetőségeket és felelőssége-
ket, amelyek más szerepeinkhez kötődnek, például 
amiket munkavállalókként, részvényesekként vagy 
állampolgárokként játszunk, akiknek végső soron 
e problémák közül sokból előnye is származhat. 
Továbbá az uralkodó gazdasági rend értékelése-
kor azok hangját határozza meg elsődlegesként, 
akiknek megvannak az eszközeik a fogyasztáshoz, 
gyakran azok kárára, akik ennek következményeit 
közvetlenebb módon elszenvedik. Az ellátási lánc 
metaforának ez a természetes kiterjesztése abban a 
számtalan felhívásban tükröződik a legvilágosab-
ban, amelyek arra buzdítják a fogyasztókat, hogy 
vásárlóerejüket felhasználva alakítsák át a világot. 
A „mit és hol vásároljunk” jellegű döntéseink ré-
vén pedig voltaképpen arra vagyunk ösztönözve, 
hogy jelzést adjunk preferenciáinkról, és hogy az 
általunk előnyben részesített vállalati magatartás 
mellett tegyük le a voksunkat.

Fontos, hogy tájékozott és tudatos fogyasztók le-
gyünk. Azonban a legjobb esetben is problémásnak 
lehet nevezni a fogyasztók elsődleges eszközzé és 
erkölcsi iránytűvé avatását a fogyasztáshoz kötődő 
problémák esetében. A legtöbb fogyasztónak mér-
legelnie kell az erkölcsi megfontolásokat más té-
nyezőkkel, mint például az idővel, a költségekkel 
és a más alternatívák elérhetőségével szemben. 
Ezenkívül a legtöbb termékben többfajta ellátási 
lánc egyesül, mint például maga a termék és an-
nak csomagolása. Ha alapvetően a fogyasztókra 

összpontosítunk, akkor ez is a fogyasztói javak 
felé irányítja a kampányokat és eltereli őket más 
termékektől – az aranyrudaktól, a sugárhajtómű-
vektől vagy a vb-stadionoktól –, amelyek gyakran 
nagyobb hatással vannak az erőforrások felhasz-
nálására és a vállalati magatartásra.

Ily módon az ellátási lánc metaforája megint 
csak arra ösztönöz bennünket, hogy még inkább 
a fogyasztást lássuk az elsődleges eszköznek a 
végső soron a fogyasztásban gyökerező problé-
mák kezelésére. Minél inkább a fogyasztó szint-
jére süllyed önrendelkezésünk, annál fontosabbá 
válik a fogyasztás a világra gyakorolt hatásunk 
szempontjából. Még több dolog megvásárlása 
erkölcsi cselekedetté válik, értékeknek adunk ki-
fejezést általa, a szavazás állampolgári kötelessé-
géhez hasonlóan. Ennek a fogyasztói körforgásnak 
a megkérdőjelezése vagy a belőle való kilépés e 
felelősség megszűnésének tűnik.

Ez talán akkor látható a legvilágosabban, amikor 
a cégek további prémiumtermék-vonalakat indíta-
nak el azoknak a fogyasztóknak, akik hajlandók 
és képesek jelezni preferenciájukat a felelősség-
teljesebben előállított termékek iránt – és ezáltal 
ügyesen a fogyasztóra hárítják át a felelősséget a 
tisztább ellátási láncok választását illetően, levé-
ve azt a cégek és a kormányok válláról, akiknek 
meglenne a hatalmuk annak biztosítására, hogy ne 
legyen szükség effajta választásra.

Nem kérdéses, hogy az ellátási lánc metaforája 
sikeresen lefarag valamennyit a Singert zavaró 
erkölcsi távolságból, kapcsolatot teremtve a termék 
felhasználói és gyártói között. A fogyasztókat – 
legalábbis részben – remélhetőleg megindítja az 
a gondolat, hogy tartoznak valamivel azoknak, 
akiknek a keze megformált és megérintett egy 
tárgyat a feléjük vezető úton. A metafora azonban 
azt is megnehezíti, hogy túllássunk az általa előírt 
szerepeken és feltételeken, és hogy keményebb és 
mélyrehatóbb kérdéseket fogalmazzunk meg. Az 
etikus fogyasztás az egyik módja lehet annak, hogy 
a helyes irányba mozdítsuk el a globális gazdasági 
rendszert, de a fogyasztóktól nem várható el, hogy 
vásárlásaikkal segítsék elő a gazdasági és környe-
zeti tudatosságot.

Ahol az ellátási lánc metaforája korlátoz ben-
nünket, ott az alaposabb reformokig vezető útnak 
egy ötletdús erőfeszítésből kell kiindulnia, hogy 
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újrafogalmazzuk azokat az összetett gazdasági 
viszonyokat, amelyek közt valamennyien létezünk. 
Mindebben némiképp talán segítségünkre lehet 
a második századi sztoikus filozófus, Hieroklész 
azzal a meggyőződésével, hogy önmagunk – leg-
alábbis részben – a másokhoz való viszonyunk 
által formálódunk. Hieroklész úgy fogja fel, hogy 
másokhoz való viszonyunk koncentrikus körök 
sorozatára épül. Az orosz matrjoska babákhoz ha-
sonlóan, minden egyes kört egy nála kissé nagyobb 
kör vesz körül. Mi magunk foglaljuk el a leg-
belsőbb kört, majd folyamatosan egyre nagyobb 
körök következnek, amelyek a közvetlen családot, 
a közösséget, az országot és végül az egész embe-
riséget képviselik. Feladatunk Hieroklész szerint 
abban áll, hogy mindezeket a köröket közelebb 
húzzuk egymáshoz és a középponthoz, miközben 
a külső körökben lévőket egyre inkább úgy kezel-
jük, mint a hozzánk közelebb állókat. Ha ebben 
kudarcot vallunk, ezzel nem védjük önmagunkat, 
hanem épp ellenkezőleg, elhatárolunk magunktól 
egy részt abból, akik vagyunk.

Hieroklész meséjének üzenete egyértelműen 
visszaköszön egy sokkal kidolgozottabb metafo-
rában, amely központi szerepet tölt be Immanuel 
Kant erkölcsfilozófiájában. Kant arra hív bennün-
ket, hogy társ-törvényhozók legyünk egy király-
ságban, ahol mindannyian egyformán fontosak 
vagyunk, és senkire sem tekintenek úgy, mint 
pusztán mások boldogságának az eszközére. Egy 
ilyen eszményi felállásban, azok a törvények, 
amelyeket mindannyian elfogadunk, valóban 
igazságosak lennének, és ezeknek kellene irányí-
tani bennünket a valóságban is.

Ezeknek a képeknek mindegyike egy egyszerű 
és jól ismert kérdéshez vezet. Úgy bánunk-e 
másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk is 
bánjanak? Egyik kép sem zárja ki a mások szol-
gálatában végzett munkát. Kant képzelt király-
ságában a bányászok és a ruhakészítők továbbra 
is léteznének, és végső soron egymásnak szánt 
anyagokat állítanának elő. Mindenesetre, ha ez 
a rendszer olyan módon van elrendezve, amely 
valóban igazságos, akkor minden résztvevője 
számára elfogadható törvényeken kell alapulnia. 
Ezt ez elvont eszmét nehéz lehet megvalósítani a 
gyakorlatban, de ez adja az igazi erkölcsi mércét, 
amelyhez saját rendszereinket kellene mérnünk.

A kanti kérdés talán leghíresebb angol-ame-
rikai újrafogalmazása John Rawls filozófushoz 
kötődik. Bár nem vette közvetlenül figyelembe 
az igazságosságot, az erre vonatkozó alappróbája 
valójában azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy 
vajon elfogadnánk-e a jelenlegi kitermelési és 
gyártási módokat, illetve munkakörülményeket, 
ha véletlenszerűen osztanák ki a szerepeket a 
rendszerben, és megeshetne, hogy nekünk kellene 
végezni a termelőmunkát. Vádiratként szólhat a 
jelenlegi kitermelési és gyártási rendszerek ellen, 
hogy olyannyira nyilvánvaló a kérdésre adandó 
válasz, hogy még feltenni is radikálisnak számít. 
Azok a feltételek, amelyek a Ruggie által említett 
közel egymilliárd ember életét alakítják, egysze-
rű kifejezéssel élve elképzelhetetlenek lennének 
legtöbbünk számára. A válasz nyilvánvalósága 
szintén vádlón hangzik azzal kapcsolatban, hogy 
mennyire leszűkítjük a problémát, és hogy meg-
oldására tett erőfeszítéseink során milyen föld-
hözragadt módon gondolkodunk.

Az ellátási lánc metaforája bármennyire is 
hatásos, elvonja figyelmünket azoktól a nagyobb 
erőktől, amelyekből a megoldásra váró prob-
lémák erednek. Ezek közé tartozik a jelenlegi 
fogyasztói szokások fenntarthatósága; a gazda-
sági alternatívák hiánya; a gyenge szabályozá-
si felügyelet; a visszásságot feltáró újságírók 
elégtelen védelme; a tény, hogy a tulajdonosi 
struktúra könnyűszerrel elrejthető és leplezhető; 
az a kereskedelmi nyomásgyakorlás és azok az 
ösztönzők, amelyek valószínűleg azokat moz-
gatják, akik hasznot húznak a visszaélésekből 
és a kiskapuk kihasználásából. Az erősebb és 
ellenállóbb ellátási láncok építésére irányuló erő-
feszítéseink csak eddig visznek bennünket. Amit 
tökéletesíteni próbálunk, mindössze csak egy kép, 
méghozzá nem is a teljes. Alternatív elképzelések 
segíthetnek abban, hogy újra beemeljük a vitába 
ezeket a nagyobb horderejű problémákat, miközben 
például emlékeztetnek minket annak fontosságára, 
hogy minden érintettet bevonjunk a vitába az ellátási 
láncok megszervezését illetően.

Az ilyen korlátok elkerülhetetlenek bármilyen 
metafora esetén. Eliot így folytatja a panaszkodást: 
„nagyon ritkán nyilatkozunk egy dolog valódi 
lényegével kapcsolatban, vagy ha mégis megtesz-
szük, akkor tagadjuk, hogy az lenne, ami.” Ekkor 
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a veszély nem magában a metafora használatában 
rejlik, hanem abban, hogy elfeledkezünk arról, ez az, 
amit használunk. Ezért a megoldást nem jelentheti 
pusztán egy jobb metafora keresése – hanem inkább 
az, hogy emlékeztessük magunkat, hogy éppen 
használunk egyet, és hogy sokkal több metaforát 
vegyünk igénybe, amikor az egyszerű szavakba 
nem önthető valóságot akarjuk megragadni.

(Aeon digital magazine)

Fiona Woolard

A gyerekszülés mint teljesítmény

A gyerekszülés megítélésének filozófiai ösz-
szefüggései

Egy beérkező e-mail pityegése hallatszik. Azt adja 
hírül a tanszéknek, hogy sportos kollégánknak 
sikerült lefutnia a maratont. Értesülünk arról, hogy 
mindezt mennyi idő alatt vitte végbe, és hogy hány 
hónapig tartott az edzés: úgy illik, hogy valameny-
nyien gratuláljunk lenyűgöző teljesítményéhez. 
Egy pillanat sem telik el, és még egy e-mail érke-
zik, ezúttal csak nekem. Kedvenc kolléganőmtől 
van, aki mindig készen állt, hogy viccet csináljon a 
nemek közti kettős mércéből. Leírja benne, milyen 
e-mailt szeretne látni az egész tanszék részéről, 
mindenkit arra biztatva, hogy gratuláljanak ne-
ki első, hosszúra nyúlt szüléséhez, kiegészítve a 
fájdalomcsillapítás (nála sikertelen) módszerének 
lényeges statisztikájával, a vajúdás minden egyes 
szakaszának hosszával (a második, tolási szakasz 
körülbelül olyan hosszú volt, mint amennyi idő 
alatt partnere futja le a maratont), és a világra jött 
baba súlyával és fejkerületével.

A terhesség, a szülés és a szülőség korai napja-
iban mi emberek olyan elképesztő dolgokat mű-
velünk testünkkel, amelyek csak a maratonfutók 
teljesítményéhez hasonlíthatók. Terhesség idején 
testünk a mikroszkópikus blasztocisztától a kifej-
lett magzatig védi és táplálja a növekvő emberi 
lényt. Az emberi teljesítőképesség határait csak 
az élsportolókéhoz mérhető energiafelhasználási 
csúcsok segítségével feszegetjük. Vajúdás közben 

a méhnyak 10 cm szélesre bővül, nagyjából akko-
rára, mint egy zsemle. Amikor szoptatunk, akkor 
olyan tejet termelünk, amely pontosan megfelel 
kisbabánk igényeinek; a tej kalóriatartalma meg-
nő a baba jelzésére, mi szerint gyorsan akar nőni, 
és egész nap etetni kell, továbbá épp a megfelelő 
antitesteket fejleszti ki, hogy védje a csecsemőt az 
anya vagy a gyermek betegsége esetén.

A terhességre, a szülésre és a szoptatásra na-
gyon különbözőképpen tekintenek más fizikai 
teljesítményekhez, mint például a maratonfutáshoz 
képest. Vagy helytelen módon ünneplik őket – az 
anyaság fokmérőjének számítanak, és megbélyeg-
zés jut osztályrészéül azoknak a nőknek, akik nem 
ütik meg ezt a mércét – vagy pedig nem vesznek 
tudomást róluk és lekicsinylik őket, pusztán a sze-
rencse dolgának vagy érdektelen biológiai törté-
nésnek tekintve őket. Ez azonban nem jól van így: 
a terhességnek hasonló elismerés kell járjon, mint a 
fizikai rátermettség egyéb bravúrjainak.

A terhességnek, a szülésnek és a szoptatás-
nak van egy közös jellemzője: mindegyik 
nemspecifikusan megtestesülő reproduktív telje-
sítmény, azaz rövidítve NMRT. Teljesítménynek 
mondhatók, mert olyan dolgok, amelyeket nehéz 
véghezvinni. Megtestesítettnek nevezem őket, 
mert olyan dolgok, amelyeket a testünkkel te-
szünk. Reproduktívak, mivel az utódnemzés 
és -nevelés folyamatának részeként történnek. 
Végül pedig nemspecifikusak. Nem mindenki 
tekinthető nőnek, aki ezen dolgokat cselekszi: 
transz férfiak és nem bináris emberek is teherbe 
eshetnek és szoptathatnak. Mindezek ellené-
re, a gondolat, mely szerint ezek női dolgok, 
központi szerepet játszik megértésük – vagy 
inkább félreértésük módjában. Továbbá, ezek a 
tevékenységek alapvető részét alkotják azoknak 
az uralkodó nézeteknek, hogy mi a nő, és hogy 
milyennek kell lennie.

Nehéz megtalálni a megfelelő hozzáállást az 
olyan fenti jelenségekhez, mint terhesség, a 
szülés és a szoptatás, azon nehézségek miatt, 
amelyek mélyen beágyazódtak a nőkről, tes-
tükhöz való viszonyulásukról, az anyaságról 
és a teljesítményről szóló közgondolkodás-
ba. Az NMRT-jelenségről kétféle módon szokás 
gondolkodni – mindkét megközelítés a végleteket 
képviseli és problémákat vet fel.


