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Az atlanti csapda
SERGE HALIMI

Fogadni is lehetne rá, hogy az európai választásokkor kevesebbet beszélnek
majd erről, mint arról, hogy hány illegális bevándorlót füleltek le és utasítottak ki,
vagy a nemi szerepek „állítólagos” oktatásáról[1] az iskolákban. Miről is van szó,
amiről éppen hogy szót sem ejtünk? A Transatlanti Partnerség Egyezményéről
(TTIP[2]), amely 800 millió, átlagosan nagy jövedelmű személyt és a világ
gazdaságának mintegy felét fogja érinteni[3].
A szabadkereskedelmi egyezményt az USA-val az Európai Bizottság folytatja le a huszonnyolc tagállam
nevében. A májusban megválasztandó Európai Parlament-i képviselők feladata lesz az egyezmény ratifikálása. Az
ügy még nem dőlt el véglegesen, de 2014. február 11-én, amikor François Hollande államlátogatáson
Washingtonban járt, azt javasolta, hogy gyorsítsák fel a tárgyalásokat: „Csak nyerhetünk, ha minél gyorsabban
megállapodunk. Ha nem sikerül gyorsan tető alá hozni az egyezményt, akkor arra kell számítanunk, hogy
felülkerekedik a félelem az ismeretlentől és a fenyegetettség érzése.”
Csak nyerhetünk, ha minél gyorsabban megállapodunk? Ebben az ügyben épp fordítva, meg kell állítani a
liberalizálási hullámot és az amerikai és persze az európai ipari lobbikat, amelyek állandó nyomásgyakorlással
újra és újra elindítják a liberalizálás folyamatát. Főleg, hogy az Európai Bizottság tárgyalási felhatalmazásának
konkrét elemeit elrejtették az öreg kontinens parlamenti képviselői elől, miközben az EU kereskedelmi stratégiája
– ha egyáltalán van ilyen az unalomig ismételt laissez-faire-en túl – jól ismert volt az amerikai National Security
Agency (NSA) előtt[4].
Az ilyen, a bevett gyakorlattól lényegesen nem eltérő titkolózás ritkán vezet kellemes meglepetéshez. És
valóban, a szabadkereskedelem hirtelen kiteljesedésének az lehet a következménye, hogy az európaiak
kénytelenek lesznek elfogadni a hormonos hús, a génkezelt kukorica és a klórozott csirke importját. Az
amerikaiak pedig nem érvényesíthetik majd a Vásárolj amerikait! törvényt (Buy American Act), vagyis megtiltják,
hogy a közkiadások felhasználásakor az amerikai termelő előnyt élvezzen. A közkiadások növelése nem vezet
majd el a munkanélküliség csökkenésére.
Pedig, a TTIP-et épp a foglalkoztatás nevében akarják megkötni. A gyakran a lobbik által készített
„tanulmányok” felbátorították a TTIP támogatóit, de általában csak a exporttöbblet eredményeként megjelenő
munkahelyekről szól a fáma, és elfelejtik megemlíteni az importtöbblet miatt elveszített munkahelyeket. A
közgazdász Jean-Luc Gréau arra emlékeztet bennünket, hogy az utóbbi huszonöt évben a liberalizmus – közös
piac, közös pénz, transzatlanti piac – mindig azzal az érvvel tört előre, hogy felszívja majd a munkanélküliséget.
Így például az 1988-ban a „1992-es kihívás” címmel megjelent tanulmányban öt- vagy hatmillió új munkahelyet
ígértek az Európai Gazdasági Közösség vagy más néven a közös piac bevezetésével. A valóságban azután Európa
recesszióba került és három-négy millió munkahelyet veszített[5]…”
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1998-ban a multinacionális vállalatok részére és által kitalált Multilaterális Beruházási Egyezményt[6] a
tömegtiltakozás darabokra szedte.[7] A TTIP-nek, amely az egyezmény legkártékonyabb javaslataiból többet is
átvesz, ugyanerre a sorsra kell jutni.

Fordította: Morva Judit

[1] 2013-ban elterjedt az a hír, hogy radikálisan másképp fogják tanítani a „genderszerepeket” a közoktatásban.
Szabályos pánik tört ki, sokan nem engedték iskolába a gyereküket. A hagyomány védelmében a katolikus körök
óriási tömegtüntetéseket szerveztek – a ford.
[2] Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP
[3] Lori Wallach: Le traité transatlantique, un typhon qui menace les Européens [A kormány helyére az
óriáscégeket ültető szerződés], Le Monde diplomatique 2013. november. A magyar kiadásban hamarosan
publikáljuk.
[4] Patrick Le Hyaric, az Egységes Baloldal (European United Left-Nordic Green Left-GUE/NGL) Európa
Parlamenti képviselője a tárgyalási megbízás teljes szövegét publikálta Dracula contre les peuples [Drakula a
népek ellen] című könyvében, Editions de L’Humanité, Saint-Denis, 2013.
[5] Jean-Luc Gréau: Le projet de marché transatlantique [A transzatlanti piac terve], Fondation Res Publica,
n° 76, Párizs, 2013. szeptember.
[6] Multilateral Agreement on Investment (MAI) vagy franciául Accord Multilatéral sur l’Investissement (AMI) –
A ford.
[7] Christian de Brie: Comment l’AMI fut mis en pièces [Hogyan szedték darabokra az AMI-t], Le Monde
diplomatique, 1998. december.
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Uruguay feladja a csatát a győzelemért
Johann Hari

2013. december 23-án az uruguayi államelnök, José Mujica elfogadta a
szabályozott kannabiszpiac létrehozásáról szóló törvénytervezetet. Így
ő az első államelnök, aki engedélyezi egy mindenütt tiltott kábítószer
termelését és gyógyszertári árusítását.
Amikor átutaztam Mexikón, az eltűntek fotói borították az
utcákat. Olyan volt az egész, mintha egy emberkereskedő óriáscég
reklámkampányát néznénk. A Human Rights Watch szerint több mint hatvanezer ember halt meg a 2006-ban
Felipe Calderón mexikói elnök által megkezdett és jelenleg is zajló drogháborúban.[1] Ez a vérfürdő két forrásból
táplálkozik. Egyrészt az Egyesült Államok rengeteg pénzt és fegyvert szállít Mexikónak, hogy letörje a
drogkereskedelmet, miközben a Rio Grande másik oldalán a rivális drogbandák harcot vívnak a
drogkereskedelmi útvonalakért. Ahogy Charles Browden író fogalmazott: az egyik háborút a drog ellen, a másikat
a drog megszerzéséért vívják. Mindkét harc halálos.
A legutóbbi időkig az embernek az a kétségbeejtő érzése volt, hogy az erőszakot nem lehet megállítani,
legfeljebb egyik helyről kiszorítjuk, s máshol újra feltűnik. Az utóbbi két évben azonban latin-amerikai vezetők
egy része – köztük Juan Manuel Santos kolumbiai elnök – nyíltan kiállt az olyan politika mellett, amelyről azt
tartják, hogy egyértelműen véget vethet az erőszaknak. Döntő, hogy egyikük, Jose Mujica uruguayi elnök el is
indította a folyamatot, s megtette az első lépést. 2013-ban ő volt a világ első olyan vezetője, aki a tiltott drogok
termelésének és árusításának legalizálásáért lépett fel. Jose Mujica már korábban sem volt mindennapi jelenség.
Tupamaro gerillaként a nyolcvanas években két és fél évig tartották börtönben egy verem mélyén. Elnökké
választása után megtagadta, hogy az elnöki palotába költözzön. Apró, bádogtetős kunyhójában maradt, s
jövedelmének 90 százalékát a szegényeknek adja. Sok találkozójára busszal megy.

Az erőszak eredete
2013-ban pedig sikeresen szállt síkra az Uruguayban a marihuána termesztését és eladását felnőttek részére
engedélyező törvényért. A nagykorú állampolgárok havi 40 gramm marihuánát vásárolhatnak a patikákban vagy
háztartásonként hat darab marihuánát nevelhetnek. Ez az első, határozott szakítás az Egyesült Nemzetek
Szervezetének globális drogtiltást fenntartó egyezményeivel.
„Már több mint száz éve, hogy így vagy úgy, de aktív drogellenes politikát folytattunk – magyarázza Jose
Mujica. – Végül is száz év tapasztalata azt mondatja velünk, hogy a kábítószer-ellenes harc vitathatatlanul
sikertelen politika volt.” Eleuterio Huidobro, Uruguay védelmi minisztere – aki egykoron szintén tupamaro
gerillaként élte túl a többéves veremfogságot – összegezte nekem, milyen vélemények alapján jutott el országa
ehhez a történelmi lépéshez. A vezetés érzékelte, hogy „ha most nem ezt tesszük, csak idő kérdése, hogy ugyanaz
történjen nálunk is, mint Mexikóban. Nagy bajba kerülhetünk, ha nem lépünk.” Az országot ugyanis
drogkereskedelmi útvonalak szelik át, Bolíviából kokaint, Paraguayból heroint csempésznek Uruguayon keresztül
Nyugat-Európába. Sebastian Sabini törvényhozó szerint minden harmadik gyilkosság a kábítószerkereskedelemhez kapcsolódik.

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=178

3/44

2021. 12. 23. 15:22

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=178

Eleuterio Huidobro szerint a tiltásra épülő drogpolitika hozta létre a drogkereskedelmet. „Ha nem
legalizáljuk a marihuánát, csak azt érjük el, hogy minden pénz a bűnözőkhöz kerül, a drogdílerekből pedig
nagyhatalmú drogszervezeteket faragunk.” A kriminalizált piacon a vitákat nem a bíróságon döntik el, hanem
erőszakkal és terrorral intézik. Ahogy Milton Friedman Nobel-díjas közgazdász is rámutatott, az
alkoholtilalomnak köszönhetjük Al Caponét és a Valentin-napi mészárlást, a drogtilalomnak pedig a Zetákat[2] és
az észak-mexikói, soha véget nem érő öldöklést. Eleuterio Huidobro szerint „az Egyesült Államok drogellenes
háborúja több kárt okoz, mint maga a marihuána. Több halottal jár. Sokkal inkább destabilizálja az érintett
országokat. Bármilyen drognál kegyetlenebb a világnak. A gyógykezelés rosszabb, mint a betegség.”
A Mujica-vezetés úgy véli, hogy utópikus fantáziálás azt állítani, hogy a drogkereskedelem letörhető. Az
ENSZ-szlogen – „Drogmentes világ – képesek vagyunk rá!”[3] – szerintük abszurd. A mámor utáni vágy az
emberi lények legelemibb ösztöne. Diego Canepa, Mujica stábjának vezetője kifejtette, hogy az írott
történelemben sosem volt még olyan társadalom, ahol az emberek ne akarták volna magukat mindenféle
vegyületekkel elbódítani.
Ha erős katonai egységeket küldenek az egyik helyre a drogkereskedelem megfékezésére, csak annyit
érnek el vele, hogy a kereskedelmi útvonalat néhány száz kilométerrel arrébb tolják valamelyik irányba. A
szakértők ezt „léggömbeffektusnak” hívják: ha a léggömböt egy ponton benyomjuk, a levegő valahol máshol
kitüremkedik. Törd le a kolumbiai termelést, s a termelés átköltözik Bolíviába! Blokkold a karibi szállítási
útvonalakat, ezentúl Észak-Mexikón keresztül szállítanak! Ott keringhetünk a borzalmas öldöklés körül, de a
drogok tiltása mellett képtelenek vagyunk ezt megállítani.
A realitásokkal számolva Jose Mujica arra a következtetésre jutott, hogy egyetlen ésszerű lehetőség adódik.
A hatalmas piactól úgy lehet megfosztani a felfegyverzett banditákat, ha átadják azt a szakképzett
gyógyszerészeknek. Amikor a harmincasas évek végén az USA-ban legalizálták az alkoholt, ez az intézkedés egy
csapásra leszámolt a speakeasykkel[4] és a dílerekkel. Ahogy a drogreformerek gyakran rámutatnak, a Budweiser
nem próbálja meggyilkolni azokat, akik a Guinnessnek dolgoznak. A marihuána legalizálása ugyanilyen módon
számolná fel a bűnözők hatalmát a marihuána piaca felett. Lényeges, hogy így a marihuánapiacot meg lehetne
adóztatni, a bevételből drogambulanciák hálózatát lehetne felépíteni és minőségi, drogprevenciós oktatási
programokat lehetne kialakítani.

Gyerekek is megvásárolhatják egy édességboltban
A legalizálás mellett síkra szálló latin-amerikai politikusok új generációja nem állítja, hogy a marihuána
fogyasztása pozitív vagy bátorítani kellene. Egy alkalommal Jose Mujica kifakadt, s a drogfogyasztókat
„nabosnak” nevezte.[5] De a legalizálás hívei szerint a valóság az, hogy a marihuána fogyasztása leginkább az
alkohol fogyasztásával mérhető össze, sőt talán valamelyest kevésbé káros az alkoholnál, ezért ésszerű módon kell
vele élnünk.
Nehéz szembe menni a hagyományos politikával. A tiltást pártolók évtizedeken át azt mondták, hogy a
legalizálás anarchikus szabadpiaci viszonyokat teremtene a drogpiacon, a liberalizálás után bárki bárhol
hozzájuthat a kábítószerhez, akár gyerekek is megvásárolhatják egy édességboltban. Az uruguayi reform minden
résztvevője hangsúlyozza: tudatosan kérdőjelezik meg a tiltás hívei által a legalizálásról festett torzképeket, hiszen
szerintük valójában most vannak anarchikus viszonyok. Ismeretlen gengszterek ismeretlen minőségben
ismeretlen fogyasztóknak árulnak kábítószert. A reform ezzel teljesen ellentétes helyzetet teremt: az állam
visszanyeri a piac feletti kontrollt, és szabályozza a drogpiacot.
A reform hívei szerint a tinédzserekre gyakorolná ez a legkedvezőbb hatást. Egyértelműen bizonyított,
hogy a kannabisz fogyasztása tartósan csökkenti a kamaszok intelligenciáját, s mindkét oldal egyetért abban,
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hogy tenni kell ellene. A legtöbb amerikai kamasz még ma is könnyebben jut marihuánához, mint alkoholhoz.[6]
Az ok egyszerű: a drogkereskedők nem kérnek személyi igazolványt. A jogszerűen, engedéllyel működő
kereskedők viszont kérnek és kérnének, hiszen engedélyük elvesztését kockáztatnák, ha ezt elmulasztanák.
Világszerte számos döntéshozó és rendőrtiszt ugyanezeket állítja, persze csak négyszemközt. Uruguayban
viszont nyíltan kimondják, s ennek szellemében cselekszenek. Amikor az országba utaztam, a következő kérdésre
akartam választ kapni: miben más ez az ország? A máshol általános tényezők – az Egyesült Államoktól és a
közvéleménytől való félelem – itt miért nem akasztották meg a reformot?
Úgy tűnik, a legalizálás pillanatában számos momentum szerencsésen egybeesett. Egyfelől a marihuána
legalizálásáért küzdő mozgalom igen aktív volt, s számos, nyilvánvaló igazságtalanság sarkallta cselekvésre. 2011
áprilisában Alicia Garciát, a katonai akadémia 66 éves tanárát letartóztatták, mivel néhány marihuánanövényt
nevelgetett. Kereskedelmi célú termelés vádjával 12 hónapot töltött börtönben, s úgy bántak vele, mintha
drogbáró lett volna. A kiszabadítása érdekében szervezett tiltakozás mozgalommá nőtte ki magát, s Jose Mujica
pártjának[7] fiatal parlamenti képviselői síkra szálltak a reformért.
Ezzel egy időben az Egyesült Államok drogügyekben már egyre kevésbé oktathatta ki a világot. Súlyos,
belső csapás érte a korábbi amerikai gyakorlatot. Colorado és Washington állam lakossága 2013-ban
népszavazáson úgy döntött, hogy teljes mértékben legalizálják a marihuána fogyasztását, kereskedelmi célú
előállítását és forgalmazását. Ezek után hogyan támadhatna és büntethetne államokat az USA ugyanezért?
A harmadik tényező egyszerűen az, hogy Uruguaynak kivételesen bátor és népszerű elnöke van. Úgy tűnik,
hogy aki egy verem mélyén tölt el éveket és túléli, annak a „nagy” félelmek csekély jelentőségűnek tűnnek.
Mujicának és szövetségeseinek azonban még nem sikerült meggyőzniük Uruguay lakosságának többségét.
Bár van egy kis elmozdulás a közvéleményben, a lakosság 60 százaléka még mindig ellenzi a változásokat. Amikor
riportot készítettem az ellenzők vezetőivel, alapvetően három fő ellenérv hangzott el. Az első Veronica Alonzo
ellenzéki jogalkotó tolmácsolásában: „Amint legalizáljuk, az emberek egyre többet fogyasztanak majd belőle.”
Nagyon logikusnak tűnik, de nem lehet bizonyítani. 1976 óta Hollandiában engedélyezett a marihuánát árusító
coffee shopok működése. (Hogy ne sértsék meg a vonatkozó ENSZ-egyezményeket, a hollandok technikailag nem
legalizálták a marihuánát: csak hivatalosan bejelentették, hogy a rendőrség nem jár el a coffee shopok ellen.) Ám
felmérés előtti hónapban a holland polgárok 5 százalékos kannabiszfogyasztása alacsonyabb az USA 6,3
százalékos, illetve az Európai Unió 7 százalékos fogyasztási adatánál.[8],[9] Ez azt sugallja, hogy a fogyasztás
robbanásszerű elterjedésétől való félelem alaptalan.

A marihuána utat nyit a kemény drogoknak
A második félelem, hogy a könnyű drogok legalizálása a kemény drogok fogyasztásának növekedéséhez vezet.
Különösen az Uruguayban egy nagyon kicsi, de jól látható kisebbség által fogyasztott „pasta base” crackszerű
kokainszármazék elterjedésétől tartanak. Az „átjáróhatásnak” nevezett elmélet szerint tehát a marihuána utat
nyit a kemény drogoknak. De dr. Raquel Peyraube, drogbetegeket kezelő vezető specialista szerint is az állítás
hamis. Valójában a marihuána fogyasztói a tiltás körülményei között sokkal inkább az ún. gondolahatásnak
vannak kitéve. Ha ugyanis droghoz akarnak jutni, drogdílerhez kénytelenek fordulni, aki szinte mindig árul más
drogokat is, s természetesen erős késztetést érez arra, hogy rávegye a vásárlót a kipróbálásukra. „Tudod, hogy van
a bevásárlóközpontban. Olyasmit is megveszel, amire történetesen nincs szükséged. Különösen ha »ajándékba«
kapod.” Dr. Peyraube szerint ugyanez zajlik a drogpiacon is. A drogdílerek gyakran adnak olcsón kokaint vagy
más kábítószereket a marihuánafogyasztóknak. Később persze változik az ár...
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Valójában tehát épp a tiltás vezethet el a keménydrogok fogyasztásához. A jelenségnek azonban gátat lehet
szabni akkor, ha a marihuánát a többi drogtól elkülönítve és legálisan árusítják. Az Open Society Foundation
egyik kutatása is megerősíti ezt: Hollandiában van a legkevesebb, súlyos állapotban lévő drogfogyasztó
Európában, részben azért, mert a marihuánát teljesen elkülönítik a többi drogtól.[10]
Dr. Peyraube azt az állítást is vitatja, hogy a legalizálás a skizofrén betegségek számának növekedéséhez
vezetne, mivel a skizofrén betegek állítólag gyakrabban fogyasztanak marihuánát. Ha a marihuána skizofréniát
okozna, a skizofrén betegségeknek tömegessé kellett volna válni az elmúlt évtizedekben, hiszen mindenki egyetért
abban, hogy a marihuánafogyasztás drámaian növekedett. A skizofrén megbetegedések aránya azonban a
népességen belül stagnál. Véleménye szerint sokkal valószínűbb, hogy a skizofrénia kifejlődésének szakaszában
járó betegek könnyebben nyúlnak a marihuánához, hiszen nyugtatóan hat rájuk. Ezért lehet összefüggés a
skizofrénia és a marihuánafogyasztás között.
Van azonban egy sokkal lényegesebb ellenérv a reformokra, amit az uruguayi vezetésben is többen
hajlamosak elfogadni. A marihuána csak egy részét teszi ki a tiltott drogok kereskedelmének, nem is a legnagyobb
részét. Legalizálása jelentősen szűkíti a feketepiacot, de éppen a legjövedelmezőbb részét hagyja érintetlenül. A
drogkartellek összeroppantásához tovább kellene lépni, s meg kellene találni a többi drog piacát szabályozó jogi
eszközöket. Néhány drognál – például ecstasy, kokain – ez szabályozott kereskedelmet, másoknál – például
heroin – orvosi receptre való fogyasztást jelentene, ahogy ezt néhány kísérleti projektben tesztelték már Svájcban.
Sebastian Sabini, Mujica pártjának alsóházi képviselője – aki a drogliberalizáció egyik fő kezdeményezője
volt – egyetért ezzel. „Hosszú időt venne igénybe, jelenleg nem aktuális, de természetesen hasonló módon
képesek leszünk ezt is a közvélemény elé tárni, ha majd a többi drogot is szabályozzuk.” Jose Mujica
legesélyesebb utóda az elnöki székben már nyilvánosan felvetette a kokain legalizálásának lehetőségét.
Az uruguayi kormány kérdése egyértelmű: mi az alternatíva? Továbbra is folytassunk egy – Eleuterio
Huidobro védelmi miniszter szavaival – megnyerhetetlen háborút, amelyet valójában végleg elveszítettünk? Amíg
arra várunk, hogy a politikusok ezt beismerjék, az olyan emberek, mint Emma Veleta, aki nyolc családtagját
veszítette el, megfizeti a várakozás árát. David Simon, az amerikai Wire című tévésorozat alapítója már
figyelmeztetett: az Egyesült Államok akár „az utolsó mexikóiig” is hajlandó folytatni a drogháborút.[11]

Fordította: Tóth Zsolt

[1] http://edition.cnn.com/2013/03/27/world/americas/mexico-violence/index.html
[2] Az 1990-es évek végén Mexikóban kiszolgált katonákból és korrupt rendőrökből alakult fegyveres banda,
amely véres harcot folytat más felfegyverzett bandákkal a kábítószerpiacért. (A ford.)
[3] „A drug-free world – we can do it!” http://www.un.org/ga/20special
[4] Speakeasy – az amerikai alkoholtilalom idején az illegális alkoholárusító helyek egyik elnevezése. (A ford.)
[5] Itt a hímvesszőn található makk igen vaskos megnevezése. (A ford.)
[6] Tom Fieling: The Candy Machine, How cocaine took over the world, Kindle edition, 2009. 270. o.
[7] A Széles Front a „hagyományos” baloldali pártok (a szocialista és a kommunista párt) mellett a
kereszténydemokratákat és az újbaloldali pártokat tömöríti. (A ford.)
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[8] http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE7992IX20111010 Hozzáférés: 2012. december 1.
[9] http://stash.norml.org/bigbook/monthly-adult-use-by-state.html Hozzáférés: 2013. március 3.
[10] http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drugmarkets-netherlandshttp://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromiseseparated-illicit-drug-markets-netherlands
[11] http://davidsimon.com/a-fight-to-the-last-mexican/
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Lassan véget ér a „kábítószer ellenes háború”
François Polet

„Teljes kudarc a drogellenes háború”[i]- állította a British Medical Journal
2013. szeptember 30-án megjelent internetes cikkében. A beszámoló, nem hagy
kétséget afelől, hogy a Nixon amerikai elnök 1971. július 17-én a drogok ellen
meghirdetett erőteljes tiltó politikája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
1990 és 2010 között a kokain és az ópiumszármazékok ára – akár egymással
kölcsönhatásban – átlagosan 74, illetve 51 százalékkal lett kevesebb. E
csökkenésben közrejátszott az infláció, és az a tény is, hogy az eddigieknél „tisztább” termékek kerültek piacra.[ii]
Mind ezek tükrében ideje lenne feltenni a kérdést: válasszunk-e más módszert a kábítószer okozta csapások
elhárítására? Az Egyesült Államok néhány állama, így Colorado és Washington állam illetve Uruguay erre a
kérdésre már igenlő választ adott, miközben a jelenséget nem kívánják alábecsülni.
A drogpiac jelentős üzletet bonyolít csaknem kétszáz millió fogyasztóval, 300 milliárd dollárra becsült éves
forgalommal. (Összehasonlításképpen: az összeg megközelíti Dánia GDP-jét.) A virágzó drogpiacon mostanában
mélyreható változások jelei mutatkoznak.

A szabadkereskedelem segítette a drogkereskedelmet is
Miként eddig, jelenleg is három andoki ország, Bolívia, Columbia és Peru elégíti ki szinte teljes mértékben
a világ kokainigényét, Afganisztán pedig továbbra is az eladott ópiátok több mint 80 százalékát termeli. A
kábítószerek nagy része jelenleg Afrikán keresztül jut Európába, destabilizáló hatást gyakorolva a tranzitországok
gazdaságára és intézményeire.[iii]
Mivel a fejlődő országok növekvő mértékben táplálják a világkeresletet, a drogkereskedelmi központok és a
szállítás-eladás forgalmi irányai lassan megváltoznak. Amíg az amerikaiak kábítószer-fogyasztása 2006 óta
folyamatosan csökken, addig a braziloké növekszik, különösképpen a kokain, melynek második legnagyobb
fogyasztói a világon. Más drogokkal ugyan, de hasonló változások zajlanak Ázsiában és Európában. A kínai és a
dél-kelet- ázsiai heroinkereslet növekedése például kompenzálja a nyugat-európai visszaesést. Miközben a fő
piacok északon stabilak maradnak (Oroszországot is beleértve), addig egy fokozatos átbillenésnek lehetünk tanú
Délen. Az eddigi keresleti központok helyett a nem túl távoli jövőben a Dél-Dél forgalom válhat dominánssá.
Kevés gazdasági szereplő alkalmazta oly sikerrel a Világbank nemzetközi nyitásra történő felhívását, mint
a drogkereskedők. „A gazdasági kapcsolatok világméretűvé válásával megnyílt kedvező lehetőségek kiaknázása”
címszó alatt megjelenő nyitást előnyükre tudták fordítani például a légi és tengeri transzkontinentális
áruforgalom robbanásszerű növelésével. Ügyesen használták ki, a Világbank által szívesen hangoztatott „laisser
faire, laisser passer” elvhez igazodó korlátozott vámellenőrzéseket. A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv
(INCB[iv]) szerint valószínűleg az is módjukban áll, hogy jól képzett informatikusokat alkalmazzanak a
rendőrségi vizsgálatok elkerülésére, a küldemények koordinálására, és a pénzmosásra.”[v]A pénzügyi
szabályozatlanság szinte mindenütt, de kiemelten az alig ellenőrzött adóparadicsomokban, új lehetőségek
végtelen sorát nyitotta meg a profitok visszaforgatására.
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A maffiahálózat kihasználta a globalizáció veszteseinek tömeges elszegényedését. Azokat a lecsúszott,
pauperizálódott falusiakat és városiakat, akik kimeríthetetlen tartalékot képeztek és képeznek ma is a
drogtermesztés -és kereskedelem számára. A kábítószerpiac működése nyereségmegosztás tekintetében
karikatúraszerűen hasonlít a nemzetközi kereskedelemben tapasztalt igazságtalan rendszerhez. 2008-ban
például az egyesült államokbeli kokaineladás profitjának csak 1,5 százaléka jutott a kokacserje-kistermelőknek,
míg a fejlett országokban működő terjesztési hálózatok 70 százalékban részesültek a haszonból[vi]. A
terjesztőktől aztán tovább áramlott a profit a luxusiparba, illetve olyan pénzmosó szektorokba, mint az ingatlan, a
kaszinók világa, a turizmus, vagy a jogi tanácsadók boszorkánykonyhája.

A nemzetközi együttműködés a drogok elleni harcban már 1909-ben elkezdődött. Az Egyesült Államok,
amely épp akkoriban „vette meg” a Fülöp-szigeteket a spanyoloktól, Sanghaiban meggyőzött néhány államot
arról, hogy a távol-keleti ópiumnak még az írmagját is ki kell irtani. Erkölcsi kötelességüket teljesítették? Minden
jel szerint inkább csak eszközt találtak arra, hogy megtörjék az ópiumkereskedelem angol monopóliumát, és a
kínai hatóságok kegyeibe férkőzzenek. Már itt tetten érhető a drogpolitikának az a jellegzetessége, amely a XX.
század második felében is megszabja a nemzetközi kábítószer ellenes harcot: tiltás, hangsúly a kínálat
visszaszorításán, az USA döntő befolyása...
Az az intézményi struktúra, amely garantálja a rendszer működését, ma három Bécsben székelő ENSZszervezetből áll. Ötvenhárom tagország négy évre választott képviselői vesznek részt a munkában; a döntéshozó
szerv a Kábítószerügyi Bizottság. A második szervezet az INCB, amely önmagát „kvázi jogi szervezetként”
határozza meg, és figyelemmel kíséri a legfőbb kábítószer-ellenes egyezményeket[vii] aláíró több mint 180 ország
nemzeti politikáját. E két szervezetet segíti logisztikai és adminisztratív területeken az Egyesült Nemzetek
Kábítószer-és Bűnügyi Hivatala (UNODC). Feladata, hogy a tagállamokban a technikai hátteret biztosítsa a
drogkereskedelem elleni harchoz, elsősorban az afrikai és latin-amerikai országokba induló konténerek útjának
ellenőrzésével.
A kábítószer-kérdést másképpen kezelik Észak, mint Dél vonatkozásában. Épp fordítva, mint a
fegyverkereskedelemnél, ahol a termelő, tehát a munkahelyteremtő Észak felértékelődik, míg a vásárló „Dél” az
elítélendő kategóriába tartozik. A kábítószerpiacot pedig általában az jellemzi, hogy a termelő országokat (a
„Délt”) hibáztatják és teszik felelőssé (vagy az olcsó drogok – az ópium, a marihuána és a kokain – fogyasztóit).
Az ellentmondásos megítélés még nem elegendő, az ellenőrzés terhe is leggyakrabban a Délre hárul.
Az erőteljes tiltó rendszer mindemellett magas szintű politikai támogatást élvez. Egyebek között ezért
folytathat az Egyesült Államok több mint egy évszázada diplomáciai hadviselést. Így évente osztályozhatja az
országokat: eleget tesznek-e az egyezményekből fakadó kötelezettségeiknek. Amennyiben az országok jó
kapcsolatokat kívántak kialakítani az Egyesült Államokkal, nem folytathattak független nemzeti drogpolitikát –
legalábbis eddig.
Ám a gyakorlatban a teljes tiltás néha enyhül. Geopolitikai és ideológiai megfontolásokból a Fehér Ház
többször kifejezetten arra sarkallta az amerikai titkosszolgálatokat, hogy fenntartsák a kábítószer-értékesítési
hálózatot. Így volt ez például Burma, Nicaragua és Szicília esetében. Szükségét a hideg háborús logikával, a
kommunista „fenyegetés” elleni harc finanszírozásával indokolták.
Új fejezetet nyit a drogpolitika történetében Manuel Noriega, a notórius drogüzér és volt-szövetséges
panamai elnök megbuktatása 1989 decemberében. Megszűnik a hidegháború, és a helyében támadt ideológiai űrt
a „drogellenes háború” felerősödése tölti ki. A narkotikumok elleni harcot már nem áldozzák fel geopolitikai
érdekeknek, sőt ellenkezőleg: a kábítószer ellenes háború válik a geopolitika egyik fő mozgatórugójává.
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A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően a „terrorizmus ellenes harc” lesz a széles keret, amelybe
a kábítószer ellenes háború is beilleszkedik. A Pentagon stratégái számára az afgán helyzet azt bizonyítja, hogy a
terrorizmus és a drogkereskedői hálózat kölcsönösen táplálja egymást, sőt bizonyos zónákban összefonódik.
Ugyanakkor az amerikai biztonsági szolgálatok csak azokra a hálózatokra figyelnek, amelyekről feltételezik, hogy
a „terrorizmust” pénzelik. Azok az afganisztáni és kolumbiai drogbárók kevésbé nyugtalanítják őket, akik a
szövetséges kormányzattal állnak közelebbi vagy távolabbi kapcsolatban.[viii]

Új időknek új dalaival?
Uruguay döntése, hogy elsőként legalizálta a marihuána nem-orvosi célú fogyasztását, senkit sem ért
derült égből villámcsapásként. Az elmúlt 10 évben több frontvonal is nyílt a drog elleni harcban.
Az első frontvonal a kockázatcsökkentés elvét vallotta, amely a dolog egészségügyi vonatkozásait helyezte
előtérbe a drogfogyasztás csökkentéséhez képest. Ez az elv, mely a tűcsere-programban, a fogyasztótermek
megnyitásában és a drogok tisztaságának tesztelésében valósult meg, ma is érvényesül néhány európai országban.
Ezek az intézkedések azonban nemzetközi színtereken rendre lekerülnek a napirendről. A probléma ott kezdődik,
hogy a tiltást erőltető államok – így elsősorban az USA és Oroszország – bősz ellenállása miatt ezt a megoldást
nem is veszik fel a Kábítószerügyi Bizottság javaslatai közé.
Ez a nagy szigor David Bewley-Taylor kutató szerint maga után vonja a „burkolt elpártolás” (soft
défection) folyamatát. Több állam – kihasználva a szerződésekben megbújó kétértelműséget – szép halkan
elfordul a szigorú tiltás normájától. Jónéhány ország, köztük Németország, Hollandia, Spanyolország, az Egyesült
Királyság, Portugália és Brazília inkább már csak technikai értelemben tartja be az egyezményekbe foglalt jogi
szabályozást.”[ix]
A kis mennyiségű marihuána birtoklásának engedélyezése megadja a lehetőséget a tiltás betű szerinti
betartására, miközben megtagadja azok szellemiségét. Mindemellett azok az országok, amelyek ezt a
kompromisszumot választották, más-más megfontolás alapján tették ezt. Volt amelyiket a nyomozás költségeinek
csökkentése vezérelt, más országok viszont az egyénnek kívánták megadni az önrendelkezés és a döntés jogát a
könnyű drogok használatában.

Hosszú ideig Hollandia vállalta magára, majd napjainkban már Uruguay vette át az „előőrs”, az ellenálló
kezdeményező szerepét. Mindeközben Amerikában is akadtak követők: Colorado és Washington államok a
maguk coffee shops rendszerével, már nem büntetik a kábítószer vásárlást. Lehet, hogy nemsokára New York
állam is csatlakozik hozzájuk – az INCB igazgatójának legnagyobb sajnálatára. Raymond Yans nem mulasztotta el
figyelmeztetni Montevideót sem, miszerint a fogyasztás és a kereskedelem engedélyezésével fenyegetik a
„szerződések rendszerének integritását”. Az INCB igazgatója egyben a tiltást hangsúlyozó szövetségi jogra
hivatkozva követelte Barack Obama elnöktől, hogy semmisítse meg a fenti államok legalizálással kapcsolatos
népszavazásainak eredményét.

Az ellenállás harmadik tengelye 2012. óta formálódik annak a régiónak a szívében, ahol a drogellenes harc
– az USA részvételével – a legnagyobb voluntarizmussal zajlott. Ez az ellenállási mozgalom, amelyet Juan Manuel
Santos kolumbiai, és Otto Pérez Molina guatemalai elnök irányít – Enrique Pena Nieto mexikói elnök jelentékeny
támogatásával – egy megnyerhetetlen „háború” tapasztalataira épít. Ez a tapasztalat pedig egyértelművé teszi,
hogy a tiltás felerősíti a bűnözést valamint a korrupciót, és túlterheli a jogrendszert.
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Korábban elképzelhetetlen volt, ami 2012 márciusában Tegucigalpában történt, mégpedig Joe Biden
amerikai alelnök jelenlétében. A közép-amerikai elnökök csatlakoztak ahhoz a guatemalai tervhez, amely
alternatív megoldásokat kínál a drog elleni harcban. Ebben például szerepel az is, hogy az USA felé vezető kokaintranzit ne legyen büntetendő.
A kezdeményezés némileg zavarba ejtő lehet Washington számára, mert a saját befolyási övezetét érinti,
ráadásul konzervatív politikusoktól ered. A brazil, a mexikói, és az egykori kolumbiai elnök által 2011-ben aláírt
Világbizottsági jelentésben három különböző fajta követelést fogalmaztak meg arról, hogy a „drogok világszerte
elterjedt tiltásának rendszerét” mielőbb át kell alakítani.[x]
A tiltásra vonatkozó koncepcióváltás ma visszafordíthatatlannak tűnik, ám nem látható előre, hogy
középtávon milyen nemzetközi ellenőrzési rendszer marad majd életben. A soft elhagyás rendszere terjed majd el,
vagy a nyílt szembeszegülésé Uruguay mintájára...
Ebben a kérdésben feltehetően a diplomáciai erőviszonyok döntenek majd.

A cikk szerzője szociológus, kutatási megbízott a Trikontinentális Központban (Cetri), valamint a
Narcotrafic. La „guerre aux drogues”en question [Kábítószerkereskedelem. A „drogháború” megkérdőjelezése]
című kötet szerkesztője, Syllepse-Cetri kiadó, Párizs-Brüsszel, 2013

Fordította: J. Horváth Katalin
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Aki letörölte a halott Isten arcára fagyott mosolyt - Lars von Trier feminista
kiáltványa
Csejk Miklós

Lars von Trier feminista trilógiája (Antikrisztus, Melankólia,
A nimfomániás 1−2.) a zsidó–keresztény kultúrkör válságának okait
kutatja, bukását ábrázolja. A rendező szerint a bűntudatra épülő
világképet a férfiaknak alárendelt nők lázadása és totális győzelme
törölte el, remélhetően, örökre. Trier három filmje pontot tett az
Istentől
elhagyott,
saját
bűntudata
miatt
egyre
inkább
cselekvőképtelenné váló ember drámájának végére. Ez a
gondolatmenet a filmtörténetben Ingmar Bergman trilógiájával
indult a hatvanas években.
A halott Isten arcára fagyott mosoly, mondhatnánk, ha Ingmar Bergman teljes életművét egy metaforába
próbálnánk átfordítani. Egyrészt ugyanis arról van szó, hogy a filmtörténetben Bergman kezdte ábrázolni a saját
bűntudata miatt egyre inkább cselekvőképtelenné váló embert, aki ráadásul elvesztette a hitét. Másrészt Bergman
egész művészete arról szól, hogy ő még képes felmutatni valamiféle értéket abban az életben, amelyben minden
relatívvá vált: a szeretet. Ezért mosolyog metaforánkban a halott Isten. Itt persze nietzschei értelemben vett
halálról beszélünk, vagyis egyáltalán nem Istenről van szó, hanem az emberről. Isten az emberekben halt meg,
másként szólva: nem hisznek már benne. Bergman se Istenről beszél filmjeiben, hanem az emberekről, akik
elvesztették a hitüket, de a keresztény vallás kreálta eredendő bűntudattól nem tudtak megszabadulni.

Ingmar Bergman és az egzisztencializmus meghaladása

A modern filmformanyelv megszületésének pillanatától – amelyben
a montázs, a vágás helyett a fő formaszervező elv a kameramozgás lett –
Ingmar Bergman arról beszél, hogy a férfiakat szerencsétlen nyomorulttá, a
nőket depressziós hisztérikává tette a hagyományos családmodell. Hiába
omlott
ez
össze
a
hatvanas
évek
életmód-forradalmának
következményeként, a férfinak a nőről és a nőnek a férfiról való
gondolkodását néhány évtized alatt nem tudta jelentősen megváltoztatni.
Sok generációra vezethető vissza a nőket ért öröklődő traumák sora, amelyekkel persze az önmagát, saját
identitását kereső modern férfinak kellett először szembesülnie. Annak a modern férfinak, aki egyre jobban
kezdte elfogadni a női emancipáció, az egyenrangúság, az egyenjogúság követelményét, kezdett igazodni hozzá,
persze nem kevés esetben kudarcot vallva. Bergman filmjeiben, amikor a modern férfi és a modern nő
beszélgetése rendszerint vitába csap át, döntő többségében erről van szó. Hagyományos beidegződések, pusztító
sztereotípiák csapnak össze a modern élet elvárásaival, lehetőségeivel, kívánalmaival. A Bergman
munkásságában a feloldás reményével kecsegtető aprócska reménysugár a szeretet volt.
Negyven évet sem kell várni, és a modern filmformanyelvet elsöpri a posztmodern Lars von Trier dogma
nevezetű stílusirányzatának főszereplésével. A modern filmformanyelv kameramozgása lehetőleg vágás nélkül
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leköveti a szereplőben megszülető érzést és gondolatot, a posztmodern
kameramozgás pedig továbbmegy: különböző ritmusú, vágás nélküli
kamerarángatással nemcsak leköveti, hanem ábrázolja is a gondolat- és
érzésvilágot. Lars von Trier és nemzedéke új formanyelvet alkot (a
kilencvenes évek végén), ahogy Godard és Bergman, valamint az európai új
hullámok nemzedéke negyven évvel korábban (az ötvenes évek végén). Az
ezredforduló után tíz évvel pedig a megjelenő trilógiájával, a posztmodern
filmformanyelv segítségével, metaforánknál maradva: letörli a halott Isten
arcára fagyott mosolyt. Másképp megfogalmazva: arról beszél Trier filmje kapcsán, hogy semmire sem
megoldás a szeretet, mert a probléma sokkal mélyebb gyökerű. Meghaladja szellemi mesterét, Ingmar Bergmant,
s ezzel, ha úgy tetszik, új korszak veszi kezdetét a filmtörténetben az ezredforduló utáni tízes években.

Charlotte Gainsbourg, az új múzsa

Minden szellemi forradalom köthető egy vagy több múzsához. Lehet
férfi is, gondoljunk például James Deanre (Haragban a világgal, 1955),
Zbigniew Cybulskira (Hamu és gyémánt, 1958) vagy Jean-Paul Belmondóra
(Kifulladásig, 1960). És lehet nő, például Törőcsik Mari (Körhinta, 1956),
Ingrid Thulin (A csend, 1963) vagy Vanessa Redgrave (Nagyítás, 1966), aki
megjeleníti, gyakran hétköznapivá teszi a paradigmaváltás elvont téziseit.
Triernél a jelenkori filmtörténet egyik legjelentősebb színésznője, Charlotte
Gainsbourg a múzsa. Trier elérte, hogy nemcsak minden porcikáját
ismerjük, kedveljük a színésznőnek, hanem azt is, hogy érezzük, ahogy
lélegzik a trilógia hősnőiként, ismerjük reggeli szájszagát, érezzük könnyeinek ízét, érzékeljük, ahogy lelke a
sarokban „vacog”. Tudjuk, milyen, amikor vulkánként előtör belőle az évezredekig elfojtott női düh. Tudjuk,
milyen szemekkel pislog ránk, ha előkerül a társadalom által a nőkre erőltetett „jó kislány” szerep. Ismerjük,
mennyire okosan tud érvelni, tudjuk, hogy kapcsolata van más dimenziókkal is. Azzal is tisztában vagyunk, hogy
nem kevés fogalma van saját orgazmusáról, ismeri saját testét, rendelkezik fölötte.
Posztmodern nő. Ő már túl van a modern nő bűntudatán, a 20. századi elidegenedés, magány és
kommunikációképtelenség egzisztencialista problémakörén, amely szorongást és/vagy közönyt szült. A
posztmodern nő nem szorong, nem közönyös, és leginkább nem magányos, s egyáltalán nem elidegenedett. A
posztmodern nő felvette a kesztyűt, és kommunikál. Kommunikálni próbál a társadalommal, a médiával, de
leginkább a férfival. Tudja, hogy a kommunikáció az egyetlen esély, hogy fennmaradjon az emberiség. Amely
környezetét és humán erőforrásait sosem látott módon próbálja bedarálni a napi extraprofit hajszolása közben
lebontva minden szociális védőhálót, megszüntetve a gazdagok adózását, kirabolva a természetet és az embert,
meggyalázva a felvilágosodás minden eszméjét, sárba taposva minden szabadságjogot. A posztmodern nő felvette
a kesztyűt, hogy megakadályozza a középkori, bűntudatra épülő, vallásos világkép reneszánszát. Nincs más
lehetősége, ha nem akar újabb ezeréves elnyomást.

A posztmodern nő születése

Itt és most, a 21. század tízes éveiben megszületik a posztmodern nő, akinek megvan az esélye a tabula
rasára, akinek semmi köze az eddig a nőkről alkotott férfiképhez. Ehhez, az önmaga által teremtett nőhöz a
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férfinak saját erejéből kell megalkotni a vele egyenrangú és egyenjogú
posztmodern férfit. A posztmodern nő, mint múzsa, elég motiváló kihívás,
de az is igaz, hogy embert próbáló feladatról van szó. Végre tehát a 20.
századi, egzisztencialista önsajnálatban tobzódó, többek között emiatt egyre
cselekvőképtelenebbé váló férfinak az új évezred tízes éveiben újra van
feladata. De ez most nem Trier dolga, ő a posztmodern nő mítoszát öntötte
nem kicsit provokatív, ám annál plasztikusabb formába. Félreértés ne essék:
nem teremtette a mítoszt, a posztmodern nő itt jár közöttünk, nem volt
szükség a megteremtésére. Trier – egy hiperérzékeny művész zsenialitásával – egyszerűen bemutatja. Elemezhető
és elemzendő példázatokkal rávilágít a lényegére, megteremti a posztmodern nő felismerésének katarzisát.

Megszabadulás a halálfélelemtől

A posztmodern nőnek ugyanis semmi köze már a bűntudathoz. Ez
Lars von Trier trilógiájának lényege. A 2009-es Antikrisztusban (a címtől
kicsit sem kell ódzkodni, ez is a provokáció része, szinonimája például a
rossz) az eredendő bűn és az eredendő bűn alóli megváltással számol le.
Azzal, hogy egy ember, esetünkben a posztmodern nő mitológiája ne álljon
egy megváltó gyermek megszületéséből – a film elején meg is hal – és ne
álljon valamiféle isteni program beteljesítéséből. Félreértés ne essék, itt, a filmben bemutatott gyermek haláláról
egyáltalán nincs szó, a rendező azt a világképet kritizálja, sőt esztétizálja csodálatosra fényképezett beállításokkal,
amely retteg a halál ábrázolásától, elfogadásától, a halállal való józan szembenézéstől. A halálfélelemmel
évezredekig terrorizált európai ember (beleértve a kontinensről Amerikába menekülő, új kultúrát teremteni
akaró, de vállalkozásába többek között az indián holokauszt miatti bűntudat okán belebukó európai embereket)
épp ezért kiszolgáltatott a mai reklámiparnak, amely egyértelműen a fiatalság és az örök élet illúzióját árusítja. Ez
is megvolt évezredeken keresztül, a túlvilági boldogság illúziójával takarták az evilági kizsákmányolást, rablást,
megalázást, a szegények megfosztottságát a kultúrától.
A film rávilágít, hogy a keresztre feszítés ábrázolása a zsidó–keresztény kultúrkörben a férfiak erőszakos,
véres, bosszúálló világképének kivetülése. Annak a világképnek, amely folyamatos háborúk sorát hozta el például
Európában egészen a 21. századi posztmodern gondolkodás diadalaként elért béke beálltáig. Persze könnyen
sebezhető ez az európai béke, ahogy a posztmodern világképet, úgy a béke korszakát is megsemmisítenék a
szélsőségesen konzervatív világnézetek, ha tudnák. Arról már nem is beszélve, hogy háborúk sora veszi körbe
ezeket, az egymással majdnem hetven éve békében élő (földrajzi értelemben) észak-, nyugat- és közép-európai
államokat.

Örök leszámolás a bűntudattal

De a posztmodern korig senki nem veszi a bátorságot, hogy kimondja: szadista elmeszülemény a
megváltástörténet. Trier erre úgy világít rá, hogy egy nő végzi el egy férfin mindazokat a kínzásokat, amelyeket
évezredeken keresztül emberek nemzedékei bámultak a templomok falára festett műalkotásokon (a reformációig
ráadásul úgy, hogy a latinul elhangzó szövegeket nem is értették). Ha mindezeket egy nő hajtja végre egy férfin,
felháborító, undorító és gusztustalan, ha férfiak tömegei, akkor megváltástörténet. A kulcsot megint csak egy
kicsinyke részlet adja a filmben: a Gainsbourg játszotta posztmodern nő olyan disszertáción dolgozik, amelynek
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témája a nőkről való gondolkodást több ezer éven át meghatározó negatív
előítéletek sora. A munkával nem készül el. Egy erdei kunyhóban írja
ugyanis, amelyről hamar kiderül, hogy saját tudatalattijának (vágyainak,
félelmeinek, bűntudatának) kivetülése, ahol a téma érdektelenné válik.
Egyszerű a magyarázat: először neki, a nőnek kell megszabadulni ezektől a
negatív előítéletektől saját gondolkodásában. Trier továbbmegy: leszámol az
archetípusokkal is. A szűzzel (fergeteges szeretkezéssel kezdődik a film), az
anyával (aki nem aggódik a gyermeke miatt, képes létezni nélküle is; a
rendező a legdurvább félelemmel játszik, ha nem figyel a nő, meghal a gyerek), a kurvával (akinek a
tudatalattijában a férfi megcsalásának nincs semmilyen szerepe) és leginkább az amazonnal (akinek
küzdelmében a kegyelem a fő motiváció). Hazug és hibás képre épülnek ezek az archetípusok is, vallja a rendező.
A trilógia második filmjében, a Melankóliában (2011) folytatódik a
leszámolás a nőket (és persze a férfiakat is) megnyomorító gondolkodással,
kiüresedett hazug rítusokkal. A saját depressziójának poklában vergődő, az
erény meghurcolására utaló nevű Justine (Kristen Dunst) leszámol az
esküvő hamis és álszent rítusával, s egy kalap alatt azt is bemutatja,
mennyire működésképtelen és kiüresedett maradt a szülő-gyermek viszony a
modernkori, nyolcvanas évekbeli nyugat-európai nevelési forradalmak dacára. Trier csak alátámasztja azt, a ma
már egyre jobban elfogadott elméletet, mely szerint a zsidó–keresztény kultúrkörben azért végződik minden
második házasság válással, mert maga a házasság rítusa és intézménye a modern kori élettel
összeegyeztethetetlen, teljesíthetetlen hagyományos beidegződéseket, elvárásokat, sztereotip viselkedési
mintákat mozgósít. A hétköznapi élet utolsó bástyája, a munka világa se ússza meg kritika nélkül. Justine az
esküvőjén a munkáltatójának is felmond, lerázva magáról az értelmetlen, emberek becsapására, hazug illúziók
terjesztésére hivatott reklámszöveg-írói munkát, amit ráadásul gyűlöl.

A közösségi létforma a jövő záloga

Mindehhez az egyetlen megértő társ, Claire (Charlotte Gainsbourg), a
testvér asszisztál. Kettejük kilovagolása a szabadság felemelő pillanata, a
posztmodern nő születésének ünnepe. Claire-nek is meg kell vívni a maga
küzdelmét hagyományos gondolkodást megtestesítő, racionális férjével, aki
képtelen felfogni, hogy a világot többféleképpen lehet érzékelni. Képtelen
felfogni, hogy a földi életnek többféle narrációja lehet (a posztmodern
gondolkodás fundamentuma ez), hogy nincs egyetlen és mindenki által elfogadott igazság, így viszont valóságból
is több akad. Arról már nem is beszélve, hogy alternatív igazságok hirdetőit nem lehet többé szellemi vagy valódi
máglyára küldeni, bár a hagyományos gondolkodás hívei még ma is ezt tennék. Trier jóslata nagyon is
elgondolkodtató. Eme posztmodern gondolatmenet győzelme a pénz és ráció által irányított világ (kapitalizmus)
totális pusztulásához vezet, mindent elsöprő forradalomhoz. A film egyik legfontosabb tanulsága, hogy Claire
valamiféle hedonista élvezeti pózban várná az új világot (vagy világvégét − narráció kérdése, ugye), Justine
viszont megtanítja neki, hogy a hedonista póz önző egoizmusa helyett a túlélés esélyét (vagy a halállal való
szembenézést – narráció kérdése, ugye) megkönnyíti, ha közösségbe szerveződik az ember, ha fogjuk egymás
kezét.
A trilógia első része teljesen elutasítja a vallásos szeretet tanait, mert azok szeretet helyett folyamatosan
háborúzó, az egyéni megváltás hite miatt egoista, önző világot teremtettek, amelynek világképe az erőszak és az
erőszak miatti bűntudat kettősségére épült. Mindez egyébként teljesen logikusan hozta magával a keresztes
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háborúktól az indián holokauszton keresztül a második világháború holokausztját. S ez kultúrkörünk hosszú
haldoklásának kezdeti pontja volt. A trilógia második része a világi szeretet álszentségét veti el. Bemutatja a
házasság intézményének és rítusának kiüresedését, a munka társadalmilag kódolt szeretetének nevetségességét, a
családi szeretet és összetartás teljes hiányát.

Lényeg: szeretet helyett empátia

Félreértés ne essék! A lényeg az, hogy nem a szeretettel van a baj.
Tudunk mi, emberek szeretni, ha akarunk. Csak az imént felsorolt
intézményeket semmilyen szinten nem tudta összetartani a szeretet. A több
ezer éven át tartó tévedés az volt, hogy se az anyaságnak, se a
párkapcsolatnak, se a családnak, se a munkának nem lehet a szeretetre
(szerelemre) épülnie. Illetve ha csak arra épül, az kevés. Ezért működik
hibásan. Ahogy az anyaságnál és az apaságnál(!) kulcsfontosságú az empátia, a család esetében is egymás
gondolkodásába, sorsába kell bújni, hogy közösséggé váljunk. Még a munkánkat sem tudjuk jól végezni, ha nem
vagyunk empatikusak a kollégánkkal, a beosztottunkkal, ha nem társként kezeljük a nekünk vagy velünk dolgozó
embereket.
A trilógia harmadik filmjében, A nimfomániás 1−2. részében (2013)
ebből az empátiából kapunk olyan leckét, amit soha nem fogunk elfelejteni.
A megvert, a zuhogó esőben az utcán fekvő Joe-ra (Charlotte Gainsbourg)
talál rá Seligman (Stellan Skarsgård) A nő nem engedi, hogy a férfi mentőt
hívjon, de megkéri, hogy felépüléséig nyújtson neki menedéket. A férfi
meghívja hát tejes teára, a nő pedig cserébe elmeséli, ha nem is az életét, de
temérdek szexuális kalandját, öntudatra ébredésének történetét. Miközben beavatást nyerünk egy kíváncsi
kamaszlány öntudatos, szabados életébe, nővé cseperedésébe, feltárulkozik a középkorú nő bűntudattól
megnyomorított lelkének pokla is. A történeteket ugyanis a kezdetektől folyamatos lelkiismeret-furdalás kíséri.
Seligman (nevének jelentése megboldogult, vagyis nem létező, nem élő ember) kultúrtörténeti és egyéb utalások
tömegével egy másik narrációba helyezi a lány sztoriját, empatikusan belebújik a gondolataiba, megpróbálja
megérteni őt és megszabadítani a bűntudattól. Egyáltalán nem ítélkezik a lány felett, felmenti úgynevezett bűnei
alól, amelyeket (amint a filmben kifejti), ha férfiként követne el, kicsit se ítélné el az álszent társadalom (erre utal
Joe férfiként értelmezhető neve is). Seligman értelmezési kerete a zsidó–keresztény kultúrkör gondolatvilága,
ahol megtalálható mindaz a tudás, ami már több száz éve emancipálttá tehetné a férfit és a nőt. Seligman ezeket a
gondolatokat is mozgósítva szívesen megszabadítaná a lányt saját belső poklától. De ahogyan a neve is arra utal,
hogy egy megboldogult, mára az emberek tudatában nem létező tudásról beszél, gondolatmenete nem juthat el a
lány tudatáig. A zsidó–keresztény kultúrkör bűntudata és erőszakos, nőket a férfiaknak, szegényeket a
gazdagoknak, minden más bőrszínűt a fehéreknek alárendelő világképe által megnyomorított embert ez a
kultúrkör már nem tudja megmenteni.

A minden hagyományt elsöprő kulturális forradalom elkezdődött

Még egyszer hangsúlyozva: hiába van meg a potenciális lehetőség és humanista tudás a kultúrkörben,
egyszerűen mozgósíthatatlanná vált. Arról már nem is beszélve, hogy hányszor fordult a szeretet kultúrája a saját
„nyája” ellen, ahogy a filmben is, a legvégén, a férfi, minden humanizmusa ellenére, a nő ellen. Csakhogy Trierwww.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=178
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nél győz a posztmodern nő, végleg leszámol az emberek tudatában már
amúgy sem létező kultúrával, s elindul megtalálni a posztmodern férfit,
akivel együtt, ha nem is a mulandó szeretetre (szerelemre), de az egymás
iránti kölcsön megértésre, empátiára próbálnak fölépíteni egy új világot.
Trier
inspirálta
kulcsszavaink
tehát:
hagyományőrzés
helyett
paradigmaváltás a gondolkodásban; szeretet helyett empátia; család helyett közösség (beleértve barátokat);
esküvő helyett sokszor megújuló, egyenrangúságra, egyenjogúságra épülő egyezség; munkanélküliség,
mélyszegénység, hajléktalanság helyett feltétel nélküli alapjövedelem; kizsákmányolás és rabszolgamunka,
fölösleges termékek sorozatgyártása helyett társadalmilag hasznos, az egyént kiteljesítő tevékenységek. És a
legfontosabb: kapitalista társadalomra jellemző, az egyén kielégülését hajszoló szex helyett a másik emberre
figyelő örömszerzés. A posztmodern nő tehát elindult a lépcsőn, felénk tart! Nem ártatlan és nem romlott; nem
házias és nem karrierista; nem az anyánk és nem az ellenségünk. A posztmodern férfi életének egyenrangú
partnere. De – és ez a lényeg – ebből a kultúrkörből kilépve bandukol egyáltalán nem magányosan. Újra kell
írnunk a meséket, regényeket, színdarabokat, mítoszokat, újra kell festeni a festményeket, újra kell forgatni a
filmeket, mert már nem rólunk szólnak. Újra kell értelmezni a munka, a család, a férfi és a nő fogalmát. A
mindent elsöprő kulturális forradalom tehát elkezdődött. Az évezredek elnyomása és dühe hurrikánként tör elő a
megnyomorított lelkek mélyéről, és rombol földig minden hagyományt.
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A szerződés, amely a kormány helyére az óriáscégeket ülteti
Lori Wallach

„Képzeljünk el egy kereskedelmi szerződést, amely felhatalmazza a
multinacionális vállalatokat és befektetőket, hogy külföldi bíróságok előtt
kártérítésre pereljék azokat a kormányokat, amelyek politikai vagy közigazgatási
rendelkezéseinek következtében csökkent a nyereségük” – írta a Le Monde
Diplomatique 1998-ban[1]. Akkor a nyilvánosság és a parlamenti képviselők
ellenállásának köszönhetően zátonyra futottak a Multilaterális Befektetési
Megállapodás (MAI[2]) tárgyalásai. A titokban 1995 és 1997 között, az OECD 29
tagállama által végigtárgyalt kereskedelmi és befektetési egyezmény legkárosabb célja a példátlan vállalati
hatalomnövelési kísérlet volt. A megállapodás értelmében ugyanis a magánvállalatok egyenlő státusba kerültek
volna a nemzetállamokkal. A titokban kierőszakolt megegyezéssel a cégek állami kártérítést kaphattak volna a
kormányzati döntések vagy a lakosságot érintő környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb fogyasztóvédelmi
előírásoknak a költségeket növelő vagyis a nyereséget csökkentő hatása miatt.

USA–EU szabadkereskedelmi egyezmény
Az óriásvállalatok most ismét próbálkoznak a MAI még rosszabb változatával, amely a Kereskedelmi
Világszervezet, a WTO bővített verziója kíván lenni. Hivatalos neve: Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási
Partnerség (TTIP–TAFTA[3]). Azzal a céllal jött létre, hogy az Atlanti-óceán két partján a törvényi előírások
megfeleljenek az európai és amerikai óriásvállalatok által és érdekében kialakított szabadkereskedelmi
szabályoknak. A befektetők kiváltságait megvédenék a nemzeti élelmiszerekre és termékekre vonatkozó
biztonsági előírások, az adatvédelem, az internet szabadsága, a kulturális és klímapolitika, a pénzügyi
szabályozások és más, nem kereskedelmi kérdésekben is. A szerződés értelmében egy-egy ország korlátlan
mértékű kereskedelmi szankcióknak néz elébe vagy az adófizetők dollármillióit fizetheti ki kártérítésként az
óriásvállalatoknak.
A lassított puccsnak tekinthető egyezmény tárgyalásai 2013 júliusában kezdődtek az USA és az Európai
Unió között, és várhatóan két év múlva tennének pontot a szerződés végére. A TTIP–TAFTA a horrorfilmek
elpusztíthatatlan szörnyeihez hasonlóan éledt újjá és egyesíti a múlt legkárosabb egyezményeit, sőt új elemekkel
is bővíti. Elszánt a csődöt mondott neoliberális paradigma bebetonozására.
A TTIP–TAFTA aláírásának pillanatától a vállalatok kiváltságai jogerőre emelkednének és tartósan
érvényben maradnának, akkor is, ha a közvélemény vagy a kormányzati szándék közben megváltozna. Az
egyezséget ugyanis csak az összes aláíró ország egyetértésével lehetne módosítani. A TTIP–TAFTA az európai
klónja az USA és tizenkét ázsiai ország között épp elfogadás előtt álló Csendes-óceáni Partnerség (TPP[4])
egyezménynek. A két egyezmény (TTIP–TAFTA és TPP) valódi gazdasági birodalmat hozna létre, amely közvetlen
határain túl is képes lenne kikényszeríteni az egyezmények alkalmazását. Az USA-val és az EU-val kereskedelmi
kapcsolatokat kereső országok ahelyett, hogy saját érdekeiknek megfelelő feltételekről tárgyalhatnának,
alkalmazniuk kellene az egyezmények összes előírásait. Azaz el kellene fogadniuk az USA és az EU között
kialakított közös piaci feltételeket.
A Barack Obama elnök újraválasztását támogatók, akik ,,hittek a változásban” most a düh és a
szívinfarktus határán állnak. Az Obama-kormány ugyanis teljesen sajátjának fogadta el az óriásvállalatok által
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diktált tervet, amelyet a globális gazdaság ,,magas színvonalú, 21. századi” közgazdasági szabályozásaként állít be,
miközben az sokkal inkább a 20. század szociális vívmányainak egyértelmű felszámolása. Titkos és alattomos
támadás a demokratikusan vezetett tárgyalásokon már többször elutasított rendelkezések és szabályok
bevezetésére.
Mivel az egyezmény a ma még az üzleti szférának nem kiszolgáltatott területek sorát is érinti, a TTIP–
TAFTA-tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak. Az amerikai tárgyalódelegáció mellett dolgozik több mint hatszáz
nagyvállalati hivatalos lobbista, akik korlátlanul hozzáférnek az előkészítő dokumentumokhoz és az amerikai
kormányt képviselő döntéshozókhoz. Ugyanakkor a közvéleményt és az újságírókat szigorúan kizárták, a
tervezetek nem kerülhetnek nyilvánosságra, amíg a végleges egyezséget alá nem írják – amikor azonban már késő
változtatni rajta.
A volt amerikai kereskedelmi miniszter, Ron Kirk, enyhe iróniával megjegyezte, miért hasznos „a
gyakorlatban” a tárgyalások bizonyos fokú bizalmas kezelése és titkosítása[5]: amikor a George W. Bush kormány
által nagyon támogatott hasonló egyezmény – a Kanada, USA, Mexikó közötti szabadkereskedelmi zóna
kiterjesztéséről az egész amerikai kontinensre – kiszivárgott 2001-ben, a megállapodást végül nem tudták
aláírni… Válaszul Elizabeth Warren amerikai szenátor megjegyezte, hogy egyetlen olyan egyezményt sem
szabadna aláírni, amely nem állja ki a nyilvánosság próbáját[6].

Cég a saját nevében indíthat pert egy ország ellen
Miért is fontos szigorúan bizalmasan kezelni a tárgyalásokat? Mivel igazán nem kell elkapkodni az ország
választott képviselőinek értesítését, miszerint is ezentúl a kormányzás minden szintjén, a legmagasabb
szövetségitől le a helyi önkormányzatokig, kénytelenek lesznek – sok, ma még nem kereskedelmi területen is – az
egyezményben több tucat paragrafus alatt kibontott nagyvállalati üzleti érdekeket alkalmazni. Vagyis a TTIP–
TAFTA kereskedelmi tárgyalásokon a nagyvállalatok javaslatai alapján ,,diplomáciai törvényhozás” zajlik ma még
kizárólag hazai ügyekről. Többek között az élelmiszer-biztonságról és -jelölésről, a vegyi és mérgezőanyagok
szabályozásáról, az egészségügyi és gyógyszerárakról, az internetszabadságról és a fogyasztók védelméről, az
energiaszolgáltatókról és a kulturális szolgáltatásokról, a szabványokról és a szerzői jogokról, a földhasználatról
és a természeti erőforrásokról, a működési engedélyekről, a bevándorlásról, a közbeszerzésekről, a szakmai
továbbképzésről, a magánélet védelméről és sok más témáról. Az egyezmény aláírása után a választott
önkormányzati képviselőknek nem maradna más feladata, mint megállapodni a nagyvállalatok helyi
megbízottaival a végrehajtás módozataiban.
Az aláíró országok kötelesek jogszabályaikat és közigazgatási eljárásaikat összehangolni az egyezményben
foglaltakkal. Amennyiben ezt nem teszik meg, az érintett országok jogilag felelősségre vonhatók e célból
létrehozott döntőbíróságok előtt, amelyek kereskedelmi szankciót szabhatnak ki a kormányok ellen. Ha ez
túlzásnak és hihetetlennek hangzana, érdemes észrevenni, hogy alapvetően több más már létező kereskedelmi
szerződés filozófiájába illeszkedik – a szabadkereskedelem vagy a kereskedelembővítés szépen hangzó nevei alatt.
Amerikában a WTO csak az elmúlt évben megakadályozta a ,,delfinbarát” jelölésű tonhal címkéjének és a
származási országot jelölő húscímke alkalmazását, valamint az édesített cigaretták betiltását. Utóbbi tiltás célja a
fiatalok dohányzástól való visszatartása lett volna. Az EU elvesztette a GMO engedélyeztetési eljárás tárgyában
indult pert, és több százmillió eurót fizetett a mesterséges növekedési hormonnal kezelt húsok betiltása miatt
kiszabott WTO-szankcióként. A TTIP–TAFTA és a TPP abban hoz újdonságot, hogy adott cég a saját nevében
indíthat pert egy-egy ország rendelkezései ellen, illetve a ma még a kereskedelmet nem érintő jogszabályokat is
megtámadhatja. Már magában ez veszélyessé teszi a teljesen új viszonyokat teremtő TTIP–TAFTA-t.
Ráadásul az aláírást követően az egyezményt csak valamennyi aláíró ország jóváhagyásával lehetne
megváltoztatni. Ez gyakorlatilag bebetonozná a vállalatoknak nyújtott előnyöket, és ellehetetlenítené a
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demokrácia normális eszközeit: a választásokban megjelenő felelősségre vonást, a nem-vállalati érdekek
képviseletét, illetve a tüntetések jelentőségét.
A multinacionális vállalatoknak joguk lehetne megtámadni a nemzeti szabályozásokat egy extrajudiciális
eljárás keretében. Ezeken a speciális bíróságokon három gazdasági jogász – a Világbank és az ENSZ szabályai
alapján – korlátlan adófizetői kártérítést rendelhet el, ha szerintük a nemzetállami intézkedések és kormányzati
lépések veszélyeztetik a vállalkozások ,,várható profitját”. Ezáltal az óriásvállalatok képesek megakadályozni egy
ország fogyasztó- és a környezetvédelmi, egészségügyi és egy sor más, önállóan kialakított szociális vagy
gazdasági elképzeléseit.
Az új jogokkal a külföldi és belföldi leányvállalataikon keresztül tulajdonképpen szinte minden nemzetközi
magánvállalat a nemzetállamok szintjére emelkedne, a rendszer formailag is a kormányok szabályozási és belső
irányítási joga fölé helyezné a vállalkozások jogait. A vállalkozásoknak joga lenne bíróság elé idézni az USA és az
EU kormányait. Ezzel közvetlenül támadnák meg azokat a szerintük a külföldi befektetetők újonnan szerzett
jogait aláaknázó nemzeti egészségügyi, pénzügyi, környezetvédelmi és egyéb döntéseket. A „befektető az állam
ellen” típusú rendszer – amiről 1998-ban azt hihettük a MAI megakadályozásával, hogy sikeresen legyőztünk –
azóta megjelent az USA számos szabadkereskedelmi egyezményében. Így már több mint 400 millió dollár
megfizetésére kényszerítették az adófizetőket, vegyszerek betiltása, földhasználati és engedélyezési szabályozások,
vízgazdálkodás és fakitermelési irányelvek, valamint egyéb ügyekért. Csak az USA egyezményei miatt több mint
14 milliárd dollár sorsa van függőben a páciensek jogai, a szennyezések felszámolása, a klíma- és energiapolitika,
a termőföld tulajdona, a vízfelhasználás vagy a fakitermelés és más ügyekben, a vállalatok által indított
perekben[7]. A TTIP–TAFTA pedig jelentősen megnövelné a pereskedés veszélyét, hiszen az egyezmény szerint
egy sor új jogcímen is pert lehet indítani a közérdeket képviselő állami és helyi szabályzások ellen.

A „befektető az állam ellen”
Mivel az atlanti óceán két partja közötti kereskedelmi kapcsolatok rendkívül nagy volumenűek, a TTIP–
TAFTA egyezmény erősen megnövelné e törvényes zsarolás veszélyét.
A több mint 3300 európai anyacég 24 200 leányvállalatával van jelen az USA piacán. Bármelyik
kezdeményezhet egy „befektető az állam ellen” típusú pert, ha úgy ítéli meg, hogy kereskedelmi kára keletkezett.
Ez messze nagyobb mértékű kockázat, mint amire a korábbi szabadkereskedelmi egyezmények lehetőséget adtak.
Az EU ugyanígy ki lenne téve a „befektető az állam ellen” típusú viták sorának, hiszen 14 400 amerikai székhelyű
cégnek több mint 50 800 európai leánya van. Összességében a TTIP–TAFTA lehetővé tenné, hogy az USA-ban és
az EU-ban bejegyzett 75 ezer vállalat bármelyike pert indíthasson. Több ezer vállalat jutna új eszközhöz, amellyel
olyan intézkedéseket támadhatnának meg, amelyekben a lakosság, vagyis mi mindannyian megbízunk.
1998-ban látszólag azért alakult ki vitarendezési mechanizmus, hogy védje a befektetőket a kisajátítások
ellen a megbízható helyi bíróságokkal nem rendelkező fejlődő országokban. Az USA és az EU bíróságai azonban a
világon a legerősebbek, és a tulajdonjogok védelme is garantált. Az USA–EU-egyezménybe beépített új jogok azt
jelzik, hogy nem a befektetők védelme, hanem a vállalatok jogainak növelése a cél.
A kormányzati politikával szemben döntési joggal felruházott bíróság három, a választók számára
megmagyarázhatatlan módon kiválasztott gazdasági jogászból, vagyis magánügyvédből áll. A szerepeket könnyen
lehetne cserélgetni, az egyik ügyben a bíró, de egy másik ügyben az óriásvállalat által megbízott felperest
képviselhetné ugyanaz a szakjogász, hiszen a nemzetközi befektetési jogászok köre nem végtelen. Az eddigi
„befektető az állam ellen” perek 55 százalékába e zárt körből összesen 15 jogászt vontak be. Döntéseik ellen
fellebbezésnek helye nincs.
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Az új ,,jogokat” homályosan és terjedelmesen fogalmazták meg, és ezek ritkán védik a többség érdekeit.
Például magukban foglalják azon vállalati elvárásokat, hogy a kormányok ne változtassák a szabályozókat, ha már
egy külföldi beruházás megvalósult. A másik ilyen jog, hogy ,,indirekt kisajátítás” esetén kártérítést
követelhessenek, vagyis a kormányok fizessenek, ha valamelyik szabályozás csökkenti egy beruházás értékét,
akkor is, ha a szabályozás érvényes a hazai és a külföldi cégekre egyaránt. A befektetőknek szánt garanciák új
jogokat is magukban foglalnának föld, természeti erőforrások, közművek, gyárak és egyebek tulajdonának
megszerzésére. Ugyanakkor a multinacionális vállalatoktól semmilyen felelősségvállalást sem követelnének meg
az államokkal szemben.
Az állami kártérítés reményében a külföldi befektetők a külföldi és hazai cégekre vonatkozó szabályozások
esetében is élhetnek jogaikkal, és pereket indíthatnak az állam ellen. Például az EU és az USA vállalatai – több
más ügy mellett – perelték az egyiptomi minimálbér-emelést, Peruban pedig védik az amerikai Renco cég jogát a
szennyezésre[8]. További példák is vannak. Miután a helyi bíróságok előtt nem sikerült az egészségügyi
törvényeket megsemmisíttetnie, a Philip Morris amerikai dohányóriás pert indított Uruguay és Ausztrália
dohányzásellenes törvényeivel szemben. Az amerikai gyógyszerészeti vállalat, az Eli Lilly a NAFTA alapján pert
indított Kanada azon joga ellen, hogy maga határozza meg a szabadalmakra vonatkozó követelményeket, s így
tegyen olcsóbbá bizonyos gyógyszereket. A svéd energiavállalat, a Vattenfall a Németország ellen indított perben
több milliárd dolláros kártérítést követel a széntüzelésű erőművekre vonatkozó szabályozás és az atomerőművek
fokozatos leépítése miatt.
A bíróságok által kiszabható kártérítés összege – amit a kormány fizet a perelő nagyvállalatnak – nincs
maximalizálva. Tavaly Ecuadort rekord összegű, kétmilliárd dollár pénzbüntetésre ítélték egy olajkitermelő cég
javára.[9] A bírósági költségekért és a jogi szolgáltatásokért gyakran még akkor is fizetni kell, ha a kormány nyer.
Ezek a költségek perenként átlagosan nyolcmillió dollárra rúgnak, amit természetesen az állampolgároknak kell
leperkálni. Az ilyen pernek már a kezdeményezése is riasztó, többek között Kanada esetében, amikor
megsemmisítettek egy mérgező benzinadalékra vonatkozó tilalmat, vagy amikor több tízmillió dollárt fizettek egy
cégnek egy vízjogi perben.
Annak ellenére, hogy a kereskedelmi ügyekben illetékes választottbíróságok rendszere már az 1950-es évek
óta létezik, a „befektető az állam ellen” típusú perek száma csak az utóbbi években nőtt meg jelentősen: az ENSZ
Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UNCTAD) jelentése alapján 2000 óta a tízszeresére. 2012-ben több pert
indítottak, mint addig bármikor. Független pénzügyi és speciális jogi cégek egész sora alakult erre a zsíros
üzletágra, amelynek a lényege a közvagyon megdézsmálása.

Cél a nagyvállalatok globális uralmának bebetonozása
Az amerikai-európai óriás-szabadpiac tervét már hosszú évek óta egy erős lobbiszervezet ápolgatja, a
Transzatlanti Kereskedelmi Párbeszéd (TABD[10]), mai, ismertebb nevén Transzatlanti Üzleti Tanács (TBC[11]).
A TABD-ot még 1995-ben az amerikai kereskedelmi minisztérium és az Európai Bizottság hívta életre azzal a
céllal, hogy az USA és az EU üzleti vezetői valamint az USA miniszterei és az EU biztosai között hivatalos, magas
szintű közvetlen párbeszéd jöhessen létre. A TBC az Atlanti-óceán mindkét partján lehetővé teszi a legnagyobb
amerikai és európai uniós vállalatok számára, hogy egyesült támadást indítsanak a még megmaradt fogyasztó-,
környezet-, klímavédelem és egyéb civil érdeket védő intézkedések ellen.
A hivatalos cél, hogy elhárítsák a kereskedelmet ,,zavaró tényezőket”, tehát az USA és az EU közötti
korlátlan termékszállítás akadályait, továbbá, hogy az USA-ban és az EU-ban is azonos szabályok legyenek
érvényesek, a kormányok minél kisebb beavatkozása mellett. Szerintünk azonban ezek a ,,zavaró tényezők”
alapvető élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb olyan intézkedések, amelyben
mindannyian bízunk. A vállalatok a ,,szabályok egységesítésére”, ,,egyenlőségre” és ,,kölcsönös elismerésre”
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hivatkozva kötelezik a kormányokat a hazai előírásoknak nem megfelelő termékek és szolgáltatások
engedélyezésére.
Az óriásvállalatok ma már nem elégednek meg az érvényben lévő szabályozások könnyítésével, hanem
maguk akarják megfogalmazni és újraírni saját korlátozásuk, jobban mondva korlátlanságuk kereteit. Így azután
a világ két legnagyobb üzleti szervezete, az amerikai Chamber of Commerce és a BusinessEurope kezdeményezte,
hogy a részvényesek képviselői és a fontosabb politikai döntéshozók közösen alakítsák ki az új transzatlanti
előírásokat, amelyekkel helyettesítik a jelenleg érvényben lévő amerikai és az uniós szabályzásokat.
Tulajdonképpen ma már azt kell megkérdeznünk, kellenek-e a tárgyalóasztal mellé a politikusok….

Néhány példa
Az üzleti érdekeket rendkívül nyíltan és egyértelműen fogalmazzák meg. Kis ízelítő következik az amerikai
kereskedelmi képviselő által beterjesztett követelésekről.
Az USA államainak több mint fele már jelöli az élelmiszerek GMO-tartalmát. Ezt egyébként a fogyasztók
80 százaléka támogatja, és sokan irigykednek a szigorúbb EU-s szabályokra. A GMO-t előállító és felhasználó
cégek mindeközben a TTIP–TAFTA segítségével az óceán mind két partján el szeretnék törölni a GMO-jelölést.
Az amerikai nemzeti cukrászszövetség[12] őszintén kijelentette:,,Amerika ipari vállalatai is örömmel fogadnák,
ha az USA–EU szabadkereskedelmi egyezménynek sikerülne eltörölnie a kötelező GMO-jelölést és nyomon
követhetőséget.” A Biotechnológiai Ipari Szövetség[13] – a GMO-óriást, a Monsantót is magában foglaló vállalati
szövetség – aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokban árult termékeket az EU nem
engedi be automatikusan. A cégek panaszkodnak, hogy az új biotechnológiai termékek egyesült államokbeli
liberalizációja és ugyanezen termékek EU-s engedélyezése között jelentős a különbség és folyamatosan nő. A
Monsanto és más, a Biotechnológiai Ipari Szövetséghez tartozó cégek azt remélik, hogy a TTIP–TAFTA
segítségével el tudják fogadtatni az engedélyre váró GMO-termékeket.
A magánadatok védelme ugyanilyen erős támadásnak van kitéve. A Technológiai és Internetes
Vállalkozások Szövetsége[14] kérte a TTIP–TAFTA tárgyaláson részt vevőktől, legyenek rajta, hogy az EU
adatvédelmi politikája ne akadályozhassa a személyes adatok áramlását az Egyesült Államokba. Különösen
amióta nyilvánosságra került – Edward Snowden kiszivárogtatásának köszönhetően – az USA Nemzetbiztonsági
Ügynökségének (NSA[15]) gátlástalan kémkedése, meglehetősen abszurd a technológiai cégek állítása: ,,nem
elfogadható az EU azon ítélete, miszerint az USA nem biztosítja a magánélet »megfelelő védelmét«”. Az amerikai
Nemzetközi Üzleti Tanács[16] – amelynek tagja többek között az NSA-nak személyes adatok tömegeit átadó
Verizon vállalat – kijelentette: ,,A megállapodásban meg kell fogalmazni a kivételeket, mint a biztonság és a
magánélet, de garantálni kell, hogy ez ne akadályozza a szabadkereskedelmet.”
Az élelmiszer-biztonság ellen is támadást indítottak. Az USA húsipara a TTIP–TAFTA segítségével
semmisítené meg a vágást követően klórba és más fertőtlenítőszerbe mártott húsok elleni EU-s tilalmat. Európa
szigorúbb biztonsági előírásai révén a termékek a gyártás során kevesebb szennyezőanyagoknak vannak kitéve.
Az USA-ban érvényes szabályok mellett jobban szennyeződnek a húsipari termékek. Ezeket később
fertőtlenítőszerrel kezelik, hogy megöljék az E-coli és egyéb, ürülékben található baktériumokat, amelyek a
kezelés nélkül a csirkemellben maradnának. Az észak-amerikai hússzövetség arra panaszkodik, hogy az EU csak
víz és gőz használatát engedélyezi a hús feldolgozásakor. A Kentucky Fried Chicken tulajdonosa, a Restaurants
International határozottan kéri, hogy a TTIP–TAFTA segítségével változtassák meg az EU élelmiszer-biztonsági
előírásait, hogy az európaiak is vásárolhassanak klórozott KFC-t.
Az Amerikai Húsipari Intézet[17] tiltakozik amiatt, hogy az EU – szerintük indokolatlanul – továbbra is
fenntartja tilalmát a béta-agonistákkal (például raktopamin-hidroklorid) kezelt húsokkal szemben. A
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raktopamint marhák és sertések izomtömegének növelésére használják. Alkalmazását esetleges humán és
állategészség-ügyi kockázata miatt 160 országban (többek között az EU tagállamaiban, Oroszországban és
Kínában) már betiltották vagy korlátozták. A Nemzeti Sertéstenyésztők Tanácsa[18] egyértelműen kijelentette,
hogy a TTIP–TAFTA segítségével szeretnék elérni az EU-s raktopamin-tilalom eltörlését: ,,az amerikai
sertéstenyésztőknek csak egyetlen eredmény elfogadható: a gyártás során alkalmazott raktopaminra vonatkozó
EU-s tilalom eltörlése”.
Mindeközben Európa legnagyobb cégcsoportja, a BusinessEurope kijelentette, hogy az USA élelmiszerbiztonsági modernizációs törvénye[19] is szerepel az USA-ba irányuló EU-s exportot befolyásoló, nem vámjellegű
korlátok között. A fordulópontnak számító, 2011-ben bevezetett törvény feljogosítja az amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalt (FDA[20]), hogy visszahívja a szennyezett élelmiszereket. Ezt a kiváltságot
nyilvánvalóan az európai vállalatok szeretnék a TTIP–TAFTA segítségével eltörölni.
Klímapolitika. Az USA legnagyobb repülőgép-ipari szövetsége, az Airlines for America A4A) készített egy
listát azokról, a szerintük felesleges szabályozásokról, amelyek jelentős terheket rónak rájuk és amelyeket a
TTIP–TAFTA segítségével szeretnének eltörölni. Első helyen Európa klímapolitikájának központi eleme, a
kibocsátás EU-ban alkalmazott kereskedelmi rendszere (Emissions Trading Scheme) áll, amely szénkibocsátásuk
alapján kötelezi fizetésre a légitársaságokat. Brüsszel ideiglenesen felfüggesztette a rendszert, de az A4A a
„fejlődés” nevében a végleges eltörlést követeli.
A legélesebb a pénzszektor szabályozása elleni támadás: öt-hat évvel a subprime válság kirobbanása után,
az USA és az EU tárgyalófelei úgy ítélik meg, hogy az ágazat szabályzására már nincs szükség. Eltörölnék a
kockázatos szolgáltatások és pénzügyi termékek tilalmát, és nem szabályoznák, sőt nem is ellenőriznék a
pénzügyi termékeknek sem a kockázatjellegét, sem a mennyiségét, sem azt, honnan érkezett a piacra. Röviden
összefoglalva: mindenféle szabályzást megszüntetnének.
Mi vezetett idáig? A német bankszövetség egyértelműen kifejezte, hogy számos kifogása van a Dodd–
Frank törvénnyel (DFA) kapcsolatban. Ez igazán nem mondható szigorú szabályozásnak, de a pénzügyi válságból
ocsúdva és alapvetően megrendülve a Wall Street akkor kénytelen volt elfogadni. A német lobbi legaktívabb tagja
a német bankóriás, a Deutsche Bank, amely a válság után az értéktelen jelzáloghitel-fedezetért cserébe dollár
százmilliárdokat[21] kapott az amerikai szövetségi alapokból (Federal Reserve). A Deutsche Bank és a német
bankszövetség elsősorban a Wall Street Reform központi elemével, a Volcker-szabállyal nem ért egyet, szerinte
„túl szigorúan korlátozza a külföldi bankokat”. Az Insurance Europa, Európa legnagyobb biztosítócégeinek
szövetsége pedig a TTIP–TAFTA segítségével akarja eltöröltetni a biztosítók befektetéseinek mindenféle
kockázat-ellenőrzését.
Az Európai Szolgáltatói Fórum[22] – amelynek szintén tagja a Deutsche Bank – a tárgyalások alatt
intenzíven lobbizik az európai óriásbankok érdekében, és próbálja elérni, hogy az USA hatóságainak ne maradjon
lehetősége átlátni a külföldi bankok amerikai piaci tevékenységét. Az amerikai pénzügyesek viszont azt akarják
elérni, hogy az európaiaknak kedves Tobin-adó bevezetése végleg lekerüljön az Európai Bizottság napirendjéről.
Maga a bizottság csak félszívvel állt a spekuláció ellen bevezetendő, a pénzügyi tranzakciókat megadóztató terv
mellé. Egy 2010-es bizottsági feljegyzés például kimutatta, hogy a Tobin-adó bevezetése ellentétes lehet Európa
WTO-val szemben vállalt kötelezettségeivel[23]. A TTIP–TAFTA tárgyalásokon az óriásvállalatok képviselői még
liberálisabb – vagyis szabályzatellenesebb – helyzetet akarnak kiharcolni maguknak, mint amit maga a WTO
propagál, ráadásul az IMF továbbra is mereven megakadályoz minden, a tőkeáramlás ellenőrzésére szolgáló
intézkedést. Ezért a már eleve gyengécske Tobin-adó projektjét, úgy tűnik, sikeresen kiütötték a nyeregből.
Nem egyedül a pénzügyi szektor lelkesedett be az liberális intézkedések perspektívájától. A TTIP–TAFTA a
szolgáltatószektor, így a közszolgáltatások egészét meg akarja nyitni a verseny és a konkurencia számára. Az
egyezményt aláíró államok nemcsak azt fogadják el, hogy a közszolgáltatások ezentúl piaci alapon működnek
majd, a külföldi cégektől sem védhetik meg saját hazai cégeiket. A politikai beavatkozás lehetősége – a sebészettől
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az oktatáson keresztül az energiáig, a szállításig, a víz- és csatornaszolgáltatásig – gyakorlatilag a nullára
csökkenne. A kereskedelmi szemlélet a lakossági emigrálás kérdésére is kiterjed. Az egyezményt aláíró országok
határain közös engedélyezési eljárással léphetnének be azok, akiknek van tőkéjük vagy képesek szolgáltatni,
ellentétben a többiekkel. A szabályok nemcsak a szolgáltatások kereskedelmét határoznák meg, hanem az adott
országban tevékenykedő külföldi szolgáltatócégekre vonatkozó kormányzati szabályozást is. Ez a nemzeti
politikai tér behatárolását jelentené olyan kritikus területeken, mint az egészségügy, az energia, az oktatás, a víz,
a szállítás stb. Még a helyi földhasználatot és övezeti rendszert is belefoglalnák.
Ezek a szabályok a nemzetközi szolgáltatást nyújtó természetes személyekre, vagyis a bevándorlási és
vízumpolitikára is vonatkoznának. Bármi is legyen a véleményünk a bevándorlási politikáról, nem tűnik jó
ötletnek, hogy zárt ajtók mögött döntsenek róla és foglalják olyan kereskedelmi egyezségbe, amelynek részeit csak
az összes aláíró egyetértésével lehet megváltoztatni.

Gyenge gazdasági növekedés
Miért téma ez most? Washingtonban az az általános vélekedés, hogy a gazdaság felpörgetésére az
elkeseredett európai vezetők mostanában mindenre hajlandók, akár a fogyasztóvédelem vagy a szociális helyzet
rovására is.
A szabadkereskedelmi egyezségek mellett szól, hogy az ilyen megállapodások csökkentik a vámokat
serkentve a kereskedelmet és több előny származik az olcsóbb importból, mint amekkora károkat a
munkanélkülivé válók elszenvednek. Az amerikai Kereskedelmi Képviseleti Iroda[24] is elismerte[25] azonban,
hogy az USA és az EU közötti vámok eleve meglehetősen alacsonyak. Az EU és az USA közötti
szabadkereskedelmi megállapodás népszerűsítői könnyedén bevallották, hogy az egyezmény elsődleges célja nem
a vámcsökkentés, hanem a feleslegesnek vélt nemzeti szabályozások – például a nemzeti pénzügyi, klímapolitikai,
élelmiszer-biztonsági előírások és termékbiztonsági követelmények – lebontása és kiiktatása, azzal az ürüggyel,
hogy csak gátolják a kereskedelmi forgalmat.
Kevés hatástanulmány készült a TTIP–TAFTA bevezetésével kapcsolatban, és főleg messziről elkerülték a
szociális következmények elemzését. A Nemzetközi Politikai Gazdaságtan Európai Központja[26] készítette,
gyakran idézett és a TTIP–TAFTA bevezetését egyértelműen támogató tanulmány csekély gazdasági előnyt jósol,
hiszen személyenként és naponta 3 cent növekedést ígér 2029 utántól…
A vámtarifa-csökkenés hatásaként a tanulmány szerzői által vizionált, legoptimistább forgatókönyv szerint
az USA és az EU bruttó nemzeti összterméke (GDP) töredék 0,06 százalékkal nőne az egyezmény teljes
megvalósulásakor. De ez a hatás is irreálisan magas, hiszen a tanulmány szerzői feltételezik, hogy a
szabadkereskedelem „dinamizálja” a gazdasági növekedést, miközben ezt, a tankönyvek által feltételezett hatást a
gyakorlati tapasztalat nem támasztja alá. Ráadásul ilyen „végtelenül kicsi” növekedési többlet teljesen észrevétlen
maradna. Összehasonlításképpen: a közgazdászok becslése alapján az Apple iPhone ötödik verziójának
bevezetése nyolcszor akkora GDP-növekedést eredményezett, mint amekkora a TTIP–TAFTA várható hatása
lenne.
A TTIP–TAFTA-ról készült hatástanulmányok legtöbbjét a szabadkereskedelem elterjesztését pártoló
intézetek és tulajdonosi szervezetek készítették, így az egyezmény szociális következményeit általában nem
részletezik, mint ahogy az egyezmény közvetlen áldozatait sem veszik számba. Pedig több százmillió emberről van
szó. De a hajó még nem ment el. Ahogy az már megtörtént a Multilaterális Befektetési Megállapodással (MAI) és
az összes amerikai államot érintő szabadkereskedelmi övezettel (FTTA[27]) és néhány WTO-tárgyalássorozat
alkalmával is, a nyilvánosság, a következmények széles körű bemutatása képes volt és talán most is képes lesz
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megakadályozni az egyezmény aláírását, hogy a kereskedelem ürügyén ne bonthassák le a társadalombiztosítás
fontos elemeit és ne üzletemberek vegyék kézbe ügyeink intézését.

A szerző a Public Citizen’s Global Trade Watch, a Globális Kereskedelem Állampolgári Felügyelet nevű
civil szervezet igazgatója.
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Közeleg a balkáni tavasz? Privatizáció ellenes megmozdulások Boszniában.
Jean-Arnault Dérens

„Az utóbbi húsz évet átaludtuk, ideje felébredni!” A tüntetők között ez a szólás járta Boszniaszerte, a lázadásoktól felbolydult városokban. Az 1995 óta két részre felosztott Bosznia-Herecgovinát
ismét társadalmi robbanás fenyegeti. A munkanélküliség 40 százalékos, a daytoni béke után rájuk
erőszakolt államstruktúra működésképtelen, az országot egy korrupt és elmozdíthatatlan elit vezeti,
a 10 éve beindult privatizációs folyamatok pedig a közösségi erőforrások elherdálásához vezettek. A
tiltakozási hullám mégis meglepte a vezető elitet, de a nyugati diplomatákat is, akik BoszniaHercegovinát egy kvázi-protektorátusként kezelik az 1995-ös békeszerződés óta.

Régen komoly ipari központ volt
Az első nagyobb tömegmegmozdulásra 2014. február 5-én került sor, amikor a tuzlai városháza előtt 600 munkanélküli gyűlt
össze. Hozzájuk csatlakoztak az utóbbi tíz évben privatizált, és mostanra már felszámolás alá került vállalatok dolgozói is. Az utcáról
hozzájuk szegődött spontán csatlakozók - közöttük sok fiatal és egyszerű polgár – ugyancsak erősítették soraikat. A február 5-i
tüntetésen két követelés azonnal és hangsúlyosan fogalmazódott meg: a tisztességtelen privatizálások visszarendezése, valamint a
jelenlegi helyzetért felelős politikusok mielőbbi lemondása.
Tuzla, a szociáldemokrata párt fellegvára, régen komoly ipari központ volt. A város százötvenezer lakosa megőrizte „jugoszláv”
mentalitását: a soknemzetiségű lakosság még a háború idején is képes volt békésen egymás mellett élni. Az ezredforduló után azonban a
VárosiPrivatizációs Hivatal „ellenőrzése” mellett simán kiárusították a lakosság döntő többségét alkalmazó állami vállalatokat. Az utóbbi
hónapokban Dita, Polihem, Guming, Konjuh és Aida vállalatok új tulajdonosai eladták a még megmaradt vagyont: csődöt jelentettek, a
dolgozóknak bért sem fizettek. Mindezek egyenes következményeként több ezer ember maradt munka és minden szociális ellátás nélkül.
A tuzlai megmozdulás hamarosan átterjedt Zenicára, Mostarra, Sarajevóra, Prijedorra vagy Bijeljinára, de olyan kisvárosokra is
mint Gornji, Vakuf-Uskoplje és Srebrenica. Február 7-én, Tuzlában és Zenicaban lángolt a községháza, Szarajevóban pedig az
államelnökség épületét gyújtották fel. Február 7-én Tuzlában a település elöljárói lemondtak hivatalukról. Miközben a város továbbra is
megmaradt a tiltakozási hullám központjának, lakói a közvetlen demokrácia módszerével élve sajátos önigazgatást valósítanak meg. A
polgárok minden este nyílt gyűléseket, plénumokat tartanak, ahol mindenki felszólalhat. A hatóságok által is elfogadott plénumokon
napirendre került például a privatizációk felülvizsgálata, és egy ideiglenes kormány megalakításának terve. Ehhez hasonló plénumokat
készülnek alakítani Szarajevoban és Zenicában is. (Utóbbiban a községi hatóságok már szintén lemondtak hivatalukról.)
A Szociáldemokrata Párt és a Bosnyák Nacionalisták Demokratikus Akciópártja megpróbálja kifogni a vitorlából a szelet.
Előrehozott választásokat javasolnak, ami furcsa módon csak megerősítené a hatalomban lévő elitet. Bosznia-Hercegovinában a háború
óta a világ egyik legkomplikáltabb intézményrendszerét, állami struktúráját hozták létre. Az elméletileg egységes országot két külön
[1]

részre osztották fel: a bosnyák-horvát föderációra , és a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságra. A föderáció még további tíz járásra
oszlik, amelyek oktatási, gazdasági, egészségügyi, de rendőrségi vagy jogi kérdésekben is nagyobb hatáskörrel bírnak mint a központi
állam. Ez a valószínűtlen intézményes egyveleg végül is blokkol minden döntést, megakadályoz minden változást, és ezzel állandósítja
egy népes és teljesen felelőtlen politikai elit hatalmát, előjogait.

„Halál a nacionalizmusra!”
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Milorad Dodik, a Szerb Köztársaság elnöke megpróbálta a szerbek számára veszélyt jelentő eseménynek feltüntetni a tuzlai és
egyéb megmozdulásokat. A hivatalos sajtó a tiltakozókat „árulóknak” nevezte, míg a boszniai szerb televízió, az RTRS elhallgatta az
eseményeket. Pedig a Szerb Köztársaság több városában is voltak tüntetések. Az ottani civil társadalomban erősnek nevezhető
Veteránok Egyesülete is tiltakozott a „kriminalizálódás, a korrupció, és a széles körű protekciós rendszer” ellen, miközben lemondásra
szólította fel Milorad Dodikot.
A horvát nacionalistákat pedig az aggasztja, hogy a föderáció esetleg megszünteti a járásokat, amelyek hatalmuk székhelyének
számítanak. De Mostárban, amely ma is bosnyák és horvát kerületekre van felosztva, a lakosság - nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül - a
háború óta először együtt tüntetett. Vedran Dzihic kutató szerint az etnikai gyűlölködésről szóló történetek a daytoni Bosznia
mitológiához tartoznak, amit a hivatalos média is nagy gonddal ápol, hiszen a hatalomnak érdeke a status quo fenntartása. Ezt a
mitológiát azonban cáfolja egy mostanában megjelenő, figyelemre méltó falfirka: „Halál a nacionalizmusra!”
A nyugati diplomaták viszont meglepően csendben maradtak, ami nem meglepő, hiszen ők a Daytoni Egyezményt hivatottak
támogatni. Pontosan azt az egyezményt, ami ellen a tüntetők felléptek. A nemzetközi közösség boszniai főképviselője Valentin Inzko
megítélése szerint Bosznia a háború óta a legsúlyosabb időszakot éli át, ezért felvetette, hogy esetleg meg kell erősíteni az EUFOR-t.
Válaszul a tüntetők Inzko lemondását követelték, miközben a Balkán és egész Európa baloldali személyiségei felhívták a „nemzetközi
[2]

közösséget , hogy szakítsanak Bosznia-Hercegovina túlzottan nacionalista politikai vezetőivel.
A boszniai lázadást a környező országok nagy figyelemmel kísérik és több helyen – Szerbiában, Horvátországban és
Montenegróban – szolidaritási tüntetéseket szerveztek. A gazdasági átmenet, és az ezzel együtt járó privatizáció, mindenütt hasonló
következményekkel járt mint Boszniában. Itt azonban más is történt: Jugoszlávia szétesése óta először tört ki kifejezetten szociális
követeléseket megfogalmazó, és a nacionalizmust egyértelműen elutasító megmozdulás.
A „Balkáni tavasz” lehet hogy még nem kezdődött el, de a jele már itt van: a tavaszi szellők már február óta éreztetik hatásukat...

Fordította: Morva Judit

[1]

Hivatalos neve: Bosznia-hercegovinai Föderáció.

[2]

„An open letter to the International Community in Bosnia and Herzegovina”, 2014. február 14. www.criticatac.ro
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A gyorséttermi dolgozók lerántják a leplet az amerikai álomról
Thomas Frank
Az észak-karolinai Durham városát Hillsborough felé elhagyó autósnak
különös vidéken kell keresztül hajtania. Ahogy eltűnnek a Duke egyetem büszke
tornyai, gyorséttermek tucatjai sorakoznak a forgalmas főút mellett: a McDonald’s,
a Craker Barel, a Wendy’s, a Chick-fil-A, a Waffle House, a Bojangles, a Biscuitville,
a Subway, a Tacobell és a Kentucky Fried Chicken (KFC) egységei, alig kevesebb
mint másfél négyzetkilométeres területen. Ha gyalog vágunk neki a zajos főútnak,
azonnal a szemünkbe ötlik a sok eldobott, zsíros csomagolóanyag és papírpohár. A tájat itt csak a szélvédő üvege
mögül, futó pillantásokkal szokás nézegetni. Ha a főúton átsuhanó autósok gyalogost látnak, igencsak
meglepődnek. Talán ennek köszönhető, hogy engem is majdnem elütöttek.
Az életveszélyes élmény, valamint a Waffle House-ban eltöltött pár perc tapasztalata hirtelen ráébresztett:
mitől is olyan kíméletlenül hatékony az amerikai gyorséttermi iparág. A titok, a gyorséttermek működési
mechanizmusában rejlik. A könnyűszerkezetes építkezés, a futószalagon gyártott gofrik, a kétmedencés olajsütők,
az ételízesítő adagolópultok elhelyezése, valamint a kávéspohár kiöntőnyílással ellátott műanyag fedője – melyet
a fogyasztó ruhájának védelmében találtak ki – mind-mind a hatékonyság és az emberi találékonyság
bizonyítéka. Azonban ez az elképesztő csúcsra járatás csakis az erőforrások (benzin, áram, föld, stb.) mértéktelen
pazarlása árán valósítható meg. Az egyik oldalon az ipari tervezés mesterműve, a másikon pedig az említett
erőforrások és a kiszolgáltatott munkaerő kíméletlen kihasználása áll.
El kell ismerni, nem mindennapi nemzeti erőfeszítéssel valósult meg az amerikai tömegkonyha
forradalma. A mezőgazdaságot segítő állami támogatások, az öntözéses növénytermesztés, az autópályák és a
gyorsforgalmi utak kiépítése mind-mind hátteret jelentették a későbbiekben oly elképesztő karriert befutó
tömegkonyhák létrejöttéhez. Megvalósult a grandiózus terv, amire az amerikaiak 80 éve oly büszkék. De ha ma
tesszük fel a kérdést: mi a nagy erőfeszítés végeredménye, a válasz kissé lehangoló. Egy kontinensnyi, szeméttel
teli Hillsborough-út látványa? Egy hitvány minőségű ételeket zabáló fogyasztói tömeg kialakítása? Vajon ez a
kollektív lendület csak arra szolgált volna, hogy néhányan tonnaszámra halmozzák fel a pénzt, a vagyont, míg
mások szánalmas órabérért törjék magukat?

Férges a gyümölcs
Tavaly nyáron az észak-karolinai Durhamben egy váratlan sztrájk rázta meg a gyorséttermi iparágat. Ez a
sztrájk azért is volt váratlan, mert egy olyan államban tört ki, amely köztudottan ellenségesen viseltetik a
szakszervezetekkel szemben, és amely egyébiránt azzal henceg, hogy a fast-food bölcsője. A szektor három nagy
óriása – a Hardee’s, a Bojangles és a Krispy Kreme is ezen a vidéken látta meg a napvilágot.
A sztrájk egy isten háta mögötti Burger Kingből indult ki, amely inkább hasonlított egy elhagyatott
végvárra, mintsem étteremre. Egy reggel 6 óra körül egy maroknyi alkalmazott állta el az épület bejáratát, és a
következőt kezdték el skandálni: „A munkavállalói jogok is emberi jogok!” Ilyen kora reggeli időpontban nehéz
feltüzelni a hangulatot, ezért egy másik szlogennel is megpróbálkoznak a sztrájkolók: „7.25-ből nem lehet
megélni!” . Ebben a szektorban ugyanis 7 dollár 25 cent a minimum órabér.
Hamarosan megérkeztek a helyi média tudósítói, és két rendőrjárőr csapat. Az étterem egyetlen vásárlója
az egyik asztalnál ülve, az ablakon keresztül figyelte az eseményeket. A csúcsforgalom idején az autósok majd
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dudaszóval bíztatják és bátorítják a sztrájkolókat.
Dél körül a tüntetők megpróbálták kiszélesíteni az akciót, és a Durham belvárosában található egyik
McDonald’s előtt gyülekeztek, majd továbbmentek Raleigh-be, egy nyolcsávos út mellett található Little Caesarhoz. A tüntetők száma egyre növekedett. A járdaszélen tömörültek, táblákat emeltek a magasba, mialatt gyerekeik
a satnya elővárosi környezetben még megmaradt fák alatt játszottak. A kamionsofőrök a szolidaritás jeleként
hangosan kürtölni kezdtek, a terepjárók sofőrjei pedig harsányan szitkozódtak.
A nap utolsó állomása a Raleigh-i KFC volt. Délután 4 órára, a nyári hőség ellenére, a tüntetők száma már
elérte a százötvenet. Csoportjukhoz csatlakozott William Barber tiszteletes, az Országos Szövetség a Színes
bőrűek Felemelkedéséért (NAACP[1]) helyi tagozatának vezetője. Barber tiszteletes heti rendszerességgel
szervezett gyűléseket, hogy felhívja a figyelmet Patrick McCrory republikánus kormányzó elnyomó politikájára,
aki – 2013. januári beiktatása óta, – közel ezer tüntető letartóztatásáért felelős.
Teljesen mindegy, hogy hány órán keresztül dolgoztok – mondotta Barber tiszteletes a KFC előtt
összegyűlt tömegnek, egy gyorséttermi dolgozó sosem fog annyit keresni, amennyiből tisztességesen megélhetne.
Az embereknek jogukban áll „kiélvezni munkájuk gyümölcsét”. A tiszteletes nem véletlenül választotta e szavakat.
A rabszolgaság eltörlése után a déli államokban élő afro-amerikaiak követeléseiben is ezek a szavak szerepeltek.
Majd egyértelmű utalással így folytatta: „Azért jöttem, hogy megmondjam nektek, ez a gyümölcs férges. Férges a
gyümölcs, ha egy KFC-ben dolgoztok, és alig tudjátok megfizetni azt a csirkét, amit ott ti a saját kezetekkel
készítetek el. Férges a gyümölcs, ha abból áll a munkátok, hogy másokat etettek, de ebből a munkából nem
vagytok képesek ellátni saját gyermekeiteket.”
Sok híradás látott már napvilágot erről a kivételes társadalmi megmozdulásról, amely több mint egy éven
keresztül szinte végigsöpört az egész amerikai gyorséttermi szektoron: Pennsylvaniától New York államig,
Rhodes Islandtől Észak-Karolináig. A 2013. december 5-én tetőzött országos méretű sztrájk az USA több mint
száz városát érintette. A legtöbb helyen a szolgáltató szektor alkalmazottainak befolyásos szakszervezete, a
Service Employees International Union (SEIU) támogatta a munkabeszüntetéseket, így sok étterem nem tudott
kinyitni a sztrájk idején. Észak-Karolinában azonban nem így történt. Durhamben és Raleigh-ben csak igen kevés
alkalmazott szüntette be a munkát, és a harc elszórt tüntetésekre korlátozódott. A sztrájkolók mellett semmiféle
szakszervezet nem állt, az egyetlen szervezettnek mondható támogatást az Action NC nevezetű lakosságvédő
csoporttól kapták.
Az Észak-Karolinában összegyűlt gyorséttermi dolgozók minden jel szerint nem voltak tisztában azzal sem,
hogyan is kell megszervezni a munkavállalókat. Ahogy azt az egyik tüntető hölgy is elismerte, a sztrájk
meglepetésszerűen érte őket. Senki nem számított például arra, hogy milyen fizikai megpróbáltatás egész nap a
tűző napon állni és sztrájkolni. Amikor a hőség kibírhatatlanná vált, egyesek feladták, és önszántukból
visszamentek az étterembe. De az se jutott senkinek eszébe, hogy valamilyen módon megakadályozzák a normális
üzletmenetet. A tüntetők nagy része egy percig sem gondolta, hogy akciójukkal az alkalmazók, a tulajdonosok
haragját vonhatják magukra. A következmények nélküli sztrájk naiv feltételezés volt, de Észak-Karolinában a
szakszervezeti jogok úgyszólván ismeretlenek, az Egyesült Államok területén itt a leggyengébb a szervezettség.

Ez az egyetlen elérhető kenyérkereseti forrás
Ezzel szemben az észak-karolinai gyorséttermi dolgozók sérelmei teljesen valóságosak voltak. Willietta
Dukes asszony például évekig éhbérért dolgozott a franchise alapú gyorséttermekben. Saját bevallása szerint
mindig a munkájának élt, és lelkén viselte a vásárlók igényeinek kielégítését. A fritőz mellett eltöltött 16 év
azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy tisztességesen eltartsa két gyermekét, és kifizesse a lakbért. Ma a
legidősebb fiánál lakik a vendégszobában. Mindeközben „a főnökeim vidáman gratulálnak egymásnak az év végi
www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=178

31/44

2021. 12. 23. 15:22

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=178

prémiumhoz” – mesélte Dukes asszony, akinek a vezetőség nemrég levelet küldött. A FedEx által kiszállított
levélben a szakszervezetek alattomosságára hívták fel a figyelmet…
Lucia Garcia asszony 6 éves fiát is elhozta a Burger King előtti tüntetésre. Egy külvárosi McDonald’s-ban
dolgozik, ahol 7.95 dolláros órabér képében mosolygott rá a szerencse: ez 70 centtel több, mint a minimálbér.
Garcia asszony férjének is van munkája, de minden „kiváltság” ellenére, a család csak a templomi
segélycsomagoknak köszönhetően jut elég élelemhez. Micsoda abszurd helyzet egy olyan valaki számára, aki
egész nap hamburgereket készít és ad el! „Az szomorít el a legjobban – mondja, hogy a lányaim szégyellik
magukat a többi gyerek előtt.”
Amerikában már szinte mindenki ismeri a 13 millió embert foglalkoztató gyorséttermi iparág bérezési
politikáját. Mindenki hallott már arról az érvről, miszerint az alkalmazottak többnyire diploma nélküli fiatalok,
akiknek még nem kell gyerekekről gondoskodniuk, ezért úgy tekintenek erre a munkára, mint a jövedelmezőbb
állás felé vezető út első szakaszára. De ez csak az egyik érv. A gyorséttermi cégfilozófiában ez a munka a nemzet
felé lerótt kötelességként jelenik meg, valahogy úgy, mint a már nem létező sorkatonaság modern változata.
A szektor dolgozóinak életkörülményei azonban cáfolják ezt a gyerekmesét. Az alkalmazottak legtöbbször
idősödő családapák vagy családanyák. Az észak-karolinai Raleigh-ben megkérdezett tüntetők között egyvalaki
például egyetemi diplomás volt. A mai nehéz helyzetben úgy vélik, el kell fogadniuk mindent, hiszen a munka az
munka, akármilyen is. A mostani ínséges időkben – kortól és képzettségtől függetlenül – sokak számára ez az
egyetlen elérhető kenyérkereseti forrás.
Sokak számára az a tény egyáltalán nem ismert, hogy a tulajdonosi kör, és a gyorséttermi vezetőség
mekkora energiát fordít a bérek alacsony szinten tartására. Az alkalmazottakra erőszakolt bérfeltételeket
ugyanolyan aprólékos gonddal dolgozzák ki, mint a hamburger recepteket, vagy a poharak fedőjét. Alapelvük,
hogy az alkalmazottak ugyanúgy lecserélhetők, mint a majonézes flakonok.
Eric Schlosser újságíró, a Megetetett társadalom[2] „ (Fast Food Nation) című könyvében a
munkafolyamatok egységesítését célzó őrült versenyt leplezi le. A gyorséttermekbe mélyhűtött állapotban
érkeznek az alapanyagok, ezután óramű pontosságú gépekkel készítik el az ételt. Ezek kezelése semmilyen
speciális képzettséget nem igényel, így a szándékosan »leminősített« munkákat olcsó, bármikor lecserélhető
munkaerővel végeztetik el – írja könyvében az újságíró.
A munkafolyamatot tekintve az „étterem” elnevezés akár helytelennek is nevezhető: maguk a cégek is
inkább a „táplálkozási rendszer” elnevezést részesítik előnyben. Magától értetődik, hogy egy ilyen rendszerben a
szakszervezetek nem szívesen látott részvevők. Schlosser szerint a McDonald’s az 1960-as és 70-es években egy
felső vezetőkből álló „repülő kommandót” működtetett, melynek az volt a feladata, hogy az ország négy sarkában
minden szakszervezeti szerveződésre irányuló szándékot elfojtson. Nem olyan régen, 2009-ben, az Éttermek
Országos Egyesülete (NRA[3]) zajos kampányt indított egy törvénytervezet ellen, amely a vállalati
szakszervezetek létrehozásának megkönnyítését célozta. A hamburger urai azonban bevetették félelmetes
lobbihadseregüket, az első vonalban Richard Bermannal, aki a Központ a Fogyasztói Szabadságért[4] alapítója.
Bermann szakszervezet-ellenes kirohanásairól vált ismertté. Szónoklataiban egyebek között az emberek
egészségtelen ételek elfogyasztásához való elidegeníthetetlen jogáról beszélt.

Nem várnak el semmit az államtól
Nagy általánosságban elmondható, hogy az amerikaiak imádják az élelmiszer-formálás, és szabványosítás
úttörőit. Kollektív képzeletüket áthatja az olyan „hazafiak” csodálata, mint a 15 centes hamburger, az ál-mexikói
konyha feltalálója, a négyemeletes szendvicsek építője, vagy a 30 másodperces pizza megálmodója. A média
bálványozza őket, mint a társadalom jótevőit, emlékirataikat elkapkodják a könyvesboltokban, sőt az
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elnökválasztás jelöltjei sem felejtik el leróni náluk tiszteletüket. A fast-food hazafiak némelyike maga is ringbe
száll az elnöki címért…
Végül pedig itt van a kevésbé heroikus imázzsal bíró kiscégvezetők csordája, akik franchise-ban
működtetik az éttermeket. Ők a mások által kitalált rendszer egy kiválasztott márkája szolgálatába állítják
tehetségüket. Valószínűleg soha nem lesz részük hasonló dicsőségben, mint ami Harland Sanders urat, a KFC
birodalom alapítóját övezi, de buzgóságuk és kezdeményezőkészségük mégis lehetőséget nyújt némi tündöklésre.
Ők azok, akik fáradhatatlanul dolgoznak egy-egy új és újabb eszkimó pizza recept, vagy hawaii ízesítésű turmix
megalkotásán. Az amerikaiak ezeket az embereket is szeretik. „Hát nem a saját szomszédainkat” látjuk viszont
bennük? – fogalmazott a Fox News főszerkesztője, akit felháborított a gyorséttermek körül kirobbant sztrájk.
Ezek az emberek „egész életükben keményen dolgoztak és saját pénzüket kockáztatták” az amerikai álom
felvirágoztatása érdekében – fejtette ki pár nappal később a csatorna egy másik újságírója.
Ezek a mítoszok hatásos fegyvernek bizonyultak, és Willard („Mitt”) Romney bizony nem feledkezett meg
erről a 2012-es választási kampány során. Egy Chicagóban elmondott beszédében a republikánus elnökjelölt a
végtelenségig magasztalta például egy szendvicslánc alapítójának vállalkozóiszellemét, majd annak
részletezésébe kezdett, hogy a hozzá hasonló nagy emberek „nem várnak semmit az államtól”. „Ők a saját
erejükből boldogulnak – mondotta Romney – és inkább azon gondolkoznak, hogyan lehetnének még jobbak,
hogyan válthatnák valóra saját maguk, és a családjuk boldogulására szőtt terveket”.
Valóban igaz, hogy ezek a sokat dicsért vállalkozók nem várnak el semmit az államtól? Az utak kiépítése, a
szemétmentesítés, és a vállalkozók rendelkezésére bocsátott preferenciális kölcsönök nem ezt bizonyítják. Ehhez
adódik még egy szokatlan álruhába bujtatott állami támogatás is. Észak-Karolinában, csakúgy mint az ország
többi részén, a gyorséttermi iparág számos minimálbérből élő alkalmazottja kap élelmiszerjegyet és más
természetbeni juttatást állami költségvetésből. Amikor a dolgozók azt mondják, hogy nem képesek megélni a 7.25
dolláros órabérből, akkor ez nem puszta kitaláció: már megélni is nehéz, de szóba sem jöhet, hogy
„önmegvalósító” projektekre költhessenek ebből. Miközben a „jótevő” állam – az adófizetők pénzéből – megsegíti
a dolgozókat, a munkaadókat viszont arra bíztatja, hogy élvezzék munkájuk „megérdemelt” gyümölcsét, és így
sikeresen életben tartják azt a híres amerikai mítoszt, miszerint a vállalati nyereség a tulajdonosok fáradtságos
munkáját jutalmazza.
Köztudott, hogy a gyorséttermi ágazat óriásai rendkívüli nagyságú nyereséget halmoznak fel, miközben
rossz minőségű élelemmel kereskednek, és pompás bónuszokkal jutalmazzák meg felsővezetőiket. Egyre több cég
nyugdíjalapok, vagy spekulációs csoportok tulajdonában van, amelyek a vég nélküli válságot előidézték, így ma
már egyre többeknek nem marad más választása, mint egy bármikor felcserélhető munkára jelentkezni valamely
sültkrumpli barakkba.
A Burger King esete tökéletesen példázza ezt a mechanizmust. A hamburger egykori második számú
királya mostanra a bankárok prédájává vált. Egy alkoholt árusító multinacionális cég, a Diego által 1997-ben
felvásárolt Burger Kinget 2002-ben ismét eladták egy, a Goldman Sachs-ot és a Mitt Romney által létrehozott
Bain Capital befektetési alapot is magában foglaló pénzügyi konzorciumnak. 2010-ben a Burger King a 3G Capital
elnevezésű brazil-amerikai alap irányítása alá került, amely végül abba a gödörbe juttatta, amiből azóta sem
sikerült kimásznia. Egy hosszú és nyílt konfliktus a dolgozókkal csak javíthat a helyzetén.
Tömegével idézhetnénk még hasonló eseteket. A Bojangles sült csirkét árusító láncot először a Falfurrias
Capital Partners szemelte ki magának, majd végül az Advent International befektetési alap kebelezte be. A Sun
Capital Partners tulajdonába került a Friendly’s, a Capitain D’s, a Johnny Rockets és a Boston Market. A Cutter
Capital Group a Fatburgert, a Consumer Capital Partners pedig a Smashburgert vásárolta fel. A Roark Capital lett
a tulajdonosa az Arby’s, a Cinnabon, a Carvel, a Moe’s Southwest Grill nevű láncoknak, és a szektor iránti
„rajongása” jeléül felvásárolt egy szemétszedő társaságot is.
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Már a sarki gyorsétterem franchise tulajdonosai sem hasonlítanak az amerikai polgár képzetében élő
ismerős „szomszédhoz”. A Wall Street hívogató hangjai náluk is győzedelmeskedtek. A Burger King New York
állambeli legnagyobb franchise-átvevője egy Syracuse-ben található kereskedelmi vállalat, melynek elnöke 2011ben 2 millió dollárt vágott zsebre, a részvényopciókat is beleértve. A Burger King egy másik szolgáltatója, a
Strategic Restaurants a Cerberus Capital Management befektetési alap markába került, amely a világ 300
vállalatában vásárolt már magának részesedést. A Pizza Hut a fő franchise-t a Merrill Lynchnek adta el, amely
azután tovább adta az Olympus Growth Fund V alapnak – és még sorolhatnánk.

Robotokat állítva a helyükre az ország összes gyorséttermében
Az észak-karolinai gyorséttermi, valamint márka- és franchise tulajdonosok mélyen hallgattak a múlt
nyáron lezajlott sztrájkról. Az ok rendkívül egyszerű: ha beismerték volna az alkalmazottak tiltakozásának
jogosságát, az nagyban ártott volna a szektor önmagáról sugallt családbarát képének. Semmi sem kezdi ki jobban
egy étterem jó hírnevét, mint a bejárat elé lecövekelt dühös felszolgáló, aki például azért tüntet, mert szegényes
béréből képtelen kifizetni 6 hónapos gyermeke védőoltásának költségét.
Miközben a gyorséttermi szektor vezetői némaságba burkolóztak, nem átállották vérebeiket a frontvonalra
küldeni. Épphogy kirobbant a sztrájk, amikor a Richard Berman által vezetett lobbicsoportok egyike – a
Foglalkoztatáspolitikai Intézet[5] – egy egész oldalas cikket jelentetett meg a Wall Street Journal-ben. A
reklámszöveg, amelyet egy japán konyhai robotgép képe fölé helyeztek el, azt hirdeti, hogy a tüntetők akciója
„nem a vezetés, hanem a technológia ellen irányul”. Az alkalmazottak megértették a rejtett üzenetet: ha továbbra
is ellenszegülnek, egyszerűen megszabadulnak tőlük, robotokat állítva a helyükre az ország összes
gyorséttermében.
Richard Berman pedig nem tévedett. Az újságírókat felváltották a bloggerek, a munkásokat a robotok, az
egyetemi tanárokat pedig a tabletek és az internetes órák. Ugyan miért is elégedne meg ennyivel a Hatékonyság
Istene? A politikai vezetőknek is szíves-örömest ajánlanánk, hogy iratkozzanak fel a listára…
Észak-Karolinában egy legendás történet kering a gyorséttermi szektorban. A Boddie-Noell vállalat volt az
első, amely a McDonald’s mintájára, de olcsó hamburgereket árusít Hardee’s elnevezésű étteremláncában. Az
évek során a Boddie-Noell a márka legnagyobb franchise-ává nőtte ki magát az államokban. Érdekes módon soha
nem vásárolta fel egyetlen nyugdíjalap sem, és az alkalmazottait sem fenyegette meg azzal, hogy robotokra cseréli
le őket. A családi vállalkozás úgy látszik, tartja magát jelmondatához – „Hiszünk az emberekben”. A vállalat azzal
is büszkélkedhet, hogy saját lelkészi szolgálatot hozott létre, melynek feladata, hogy „támaszt nyújtson a
magánéleti és szakmai gondokkal küzdő alkalmazottak számára”. A gondok azonban szemmel láthatóan nem
szűntek meg, hiszen a vállalat több alkalmazottja csatlakozott a Burger King előtt tartott sztrájkhoz…
A gyorséttermi láncon kívül egy ültetvény is a Boddie-Noell tulajdonában van. A Nashville közelében
található Rose Hill elnevezésű területet egy XVIII. századi, a Boddie család felmenői által épített udvarház ékesít.
A rossz és jó napokat is megélt ültetvény története szépen példázza az amerikai kapitalizmus viszontagságait.
A Boddie család a leggazdagabbak legfelső egy százalékát sem kímélő 1930-as válság mélypontján adott túl
Rose Hill-en. A család csak 1979-ben tudta visszavásárolni a birtokot a Hardee’s-ból befolyt haszonból. A
gyorséttermi szektor csodás fellendülése tette tehát lehetővé az örökösök számára, hogy visszaszerezzék az
elveszett paradicsomot. Napjainkban az udvarházat konferencia-központtá alakították át. A déli népszokások
kedvelői pedig lakodalmas rendezvényekre is kibérelhetik.
Rose Hill képe ránézésre idilli. Virágba borult fekete áfonyákkal szegélyezett sétány vezeti a látogatót egy
vaskapuig, amely a Boddie dinasztia címerét rajzolja ki. Kicsit távolabb egy mesébe illő udvarház makulátlan falai
fehérlenek, melynek csodálatosan kék verandája négy méltóságteljes oszlopon nyugszik. Csengetünk, de egy lélek
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sem válaszol. E fényűző lakhely egy olyan világot vetít lelki szemeink elé, amely élettelen, s amelyből a dolgozók
teljesen hiányoznak. A reklámokból továbbra is ők mosolyognak majd ránk, azonban a technológia és a piac
végleg nélkülözhetővé, lecserélhetővé tette őket.

A szegények mint örök bűnbakok
Vajon mennyit költ Washington arra, hogy biztosítsa az alkalmazottak bérének és ezzel együtt a
hamburger árának versenyképességét? Az alacsony bérrel rendelkező alkalmazottak jogait védő NELP
(National Employment Law Project) civilszervezet szerint a gyorséttermi dolgozóknak szóló segélyprogramok
elérik az évi 7 milliárd dolláros összeget. Egy ekkora mértékű, a tulajdonosok javára folyósított állami segély
elég meghökkentő egy olyan országban, ahol az elmúlt öt évben dolgozók tömegei süllyedtek a szegénység
mocsarába. Az amerikai állampolgárok ezzel kapcsolatos aggodalmai azonban nehezen találnak képviselőre a
politika színpadán. Habár a Szenátusban a demokraták többsége, valamint Barack Obama környezete is
támogatja a minimum órabér 10 dollárra emelését, a kishitűség és a republikánus obstrukció minden ebbe az
irányba mutató törekvést ellehetetlenít.
A jobboldal tulajdonképpen attól retteg, hogy a jelenlegi válság az 1930-as évek nagy gazdasági
világválságához hasonló politikai változásokat okozhat. Ezért is igyekszik mindenért a szegényeket okolni,
velük fizettetve meg a recesszió következményeit. Az a tény, hogy vannak olyan rosszul fizetett alkalmazottak,
akik csak az állam segítségével képesek fenntartani magukat, egyáltalán nem jelenti azt, hogy emelni kellene
fizetésükön, vagy hogy élniük kellene szakszervezeti jogaikkal – állítják a konzervatívok… Épp ellenkezőleg, el
kellene törölni az állami segélyeket.
A többségben lévő republikánusok tavaly októberben egy olyan szöveget fogadtattak el a
Képviselőházban, amely drasztikusan visszaszorítja az élelmiszerjegy-programokat. Talán azt hiszik, hogyha
darabjaira szedik a még megmaradt segélyezési rendszert, akkor arra sarkallják a dolgozókat, hogy „saját
erejükből” boldoguljanak.

Fordította: Lipták-Pikó Judit

[1] National Association for the Advancement of Colored People - NAACP
[2] Eric Schlosser: Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal (Megetetett társadalom. Hogyan
fizetsz rá a hamburgerre?) Houghton Mifflin, Boston, 2001.
[3] National Restaurant Association - NRA
[4] Center for Consumer Freedom
[5] Employment Policies Institute
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Az oroszellenes rögeszme
Olivier Zajec
Egy ország vagy egy térség válságának megértéséhez számtalan
összefüggő elemet kell figyelembe vennünk, így például az adott állam
történelmét, kultúráját, gazdaságát, sőt földrajzi fekvését és stratégiai
szerepét is. A mai ukrán helyzetről vitázó felek különböző megközelítési
módokat választottak e téma feldolgozásához, ám közülük sokan –
jellemzően épp a nyugati politikusok – nem az elemzést, hanem az
egyszerűsítő magyarázatokat és az erkölcsi prédikációkat részesítették
előnyben.
Az Ukrajnában zajló eseményeket – talán a média tálalásának is köszönhetően – a nyugati diplomácia úgy
kezelte, mint valami ítéletnapi leírást, melyben a történelem értelme testet ölthet. Oroszország, számos
kommentátor szerint egy barbár állam, ahol az országot KGB-epigonok által sakkban tartott fél-mongol kozákok
[1]

kormányozzák, akik aztán cinikus, idegbeteg „cárok” zsoldosaiként szövik tovább sötét összeesküvéseiket . Ezek
a háttérbe húzódó, koruktól elzárt autokraták tologatják a bábukat a világpolitika nagy sakktábláján – ahelyett
hogy a The Economist-ot olvasnák. Apró csínytevésként időnként elsüllyesztenek egy atom-tengeralattjárót, hogy
szennyezhessék a Jeges-tengert, aztán egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve törvénytelen népszavazást
kényszerítenek ki „közeli szomszédjuknál”, hogy helyreállíthassák a Szovjetuniót.
Ukrajna számára szinte lehetetlen a választás
Ha szintetizálási igénnyel vizsgáljuk meg azokat a közhelyeket, amelyek Oroszországról jelentek meg a
nyugati sajtóban (nem csak mostanában, hanem legalább 15 éve), akkor körülbelül a fenti folklór tárul a szemünk
elé. Ez a negatív és karikatúraszerű látásmód, nagyon is mély tradíciókra épül. Történelmi gyökerei
megtalálhatók a reneszánsz kori európai utazók leírásában, akik párhuzamot vontak a „barbár” oroszok és az
[2]

ókori vad szkíták között .
A mai francia publicisták és az amerikai neokonzervatívok pedig az orosz kultúra totalitárius, és
[3]

„hazugságon alapuló” karakterét húzzák alá , és gyakran hangsúlyozzák Joszip Sztálin és Vlagyimir Putyin közti
[4]

feltételezett kontinuitást .
A kijevi Majdan-téren lezajlott események viszont azt támasztják alá, hogy kellemetlenek és félrevezetőek
az ilyen és hasonló démonizálási kísérletek. Ukrajna, mely Kelet és Nyugat között nyelvileg és kulturálisan is
megosztott, csak akkor képes megőrizni jelenlegi határait, ha továbbra is fenntart egyfajta állandó egyensúlyt
európai és orosz pólusa között. Az egyik vagy a másik túlsúlya épp az összekötő kapcsokat szüntetné meg. Úgy is
mondhatnánk, hogy Kijev egy örök geopolitikai házasság letéteményese.
Ebből a szempontból Ukrajna számára szinte lehetetlen a választás. Legutóbb se tehetett mást, mint hogy
mindkét féltől értékes „házassági ajánlatot” kért. Oroszország 2013 decemberében ígért Ukrajnának 15 milliárd
dollárt, míg az Európai Unió 3 milliárd dollárt ajánlott fel a csatlakozási szerződés kútba esése pillanatában.
Ukrajna mindkét kérőnek néhány visszavonható biztosítékot ajánlott fel: Oroszországnak a szevasztopoli tengeri
bázis bérletének 2042-ig való meghosszabbítását, az unió mezőgazdasági nagyvállalkozóinak pedig
megművelhető földterületei bérletét. Azok a szakértők, akik Kijev Moszkvával való kényszerházasságát
hangsúlyozzák, vélhetően oroszellenes rögeszméik áldozatai. Azok, akik szemére vetik Putyinnak, hogy csak a
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hatalmi politika mezején hajlandó cselekedni, sajátos kettős látásról tesznek tanúbizonyságot: csak és kizárólag
az euro-atlanti közösség felszabadító karjai közé igyekvő Ukrajnáról hajlandóak beszélni.
Az ukrán nemzeten belüli valódi törés nem 2014. február 27-én következett be, amikor fegyveresek szállták
meg a krími parlament és a kormány épületeit, hanem február 23-án, amikor Ukrajna új irányítói meghozták az
abszurd döntést az állami hivatalos nyelvek státuszáról. Ebben a tervezetben ugyanis nem kevesebbet
fogalmaztak meg, mint az orosz nyelv állami nyelvként való elismerésének megszüntetését az ország keleti
részében. A törvényt egyébként azóta sem írta alá az új ukrán elnök.
Az orosz nyelvű ukránok egyébként jóval kevésbé fogékonyak a nagy orosz testvér propagandájára, mint
ahogy állítják róluk. Egyfajta fatalista iróniával magyarázzák, és dekódolják azt. Amit szeretnének, az „csupán”
egy korrupciómentes, normális jogállam – ezzel Putyin is pontosan tisztában van. De az orosz elnök azt is jól
látja, hogy ez a népesség, amely erősen ragaszkodik a nyelvéhez, nem kívánja elcserélni Puskint, vagy „a nagy
honvédő háború” emlékét egy Bernard Henri-Lévy szerkesztette lap (La Régle du jeu) előfizetésére. Ami pedig az
orosz nyelv használatát illeti: ismert adatok szerint az ukránok 38 százaléka beszél otthon is oroszul. Így a február
23-i bosszúálló ukrán döntés alátámasztotta Moszkva addigi érveit: Kelet-Ukrajna számára nem a megválasztott
új kormány jelenti a problémát, hanem annak első döntése. Az állami hivatalos nyelvek státuszáról szóló törvény
ugyanis megalázta az oroszul beszélő ukrán állampolgárok csaknem felét.
A bipoláris világról szóló képzelgések
Február 23-án azonban más is történt. Ezen a napon vesztette el a Majdan-tér a Krím-félszigetet, amelyről
senki sem felejtette el, hogy azt Nyikita Hruscsov „ajándékozta” Ukrajnának 1954-ben. Amikor a krími népesség
hatalmas többséggel megszavazta a félsziget Oroszországhoz való csatlakozását, a közismert orosz politikusok
egyike, Mihail Gorbacsov azt mondta: „A Krímet a szovjet törvények szerint csatolták Ukrajnához, anélkül hogy
kikérték volna népének véleményét. Ma viszont maga a nép döntött arról, hogy korrigálja ezt a tévedést. Ezt
[5]

üdvözölni kellene, nem szankcionálni” . Ezek a szavak valóságos hideg zuhanyt jelentettek Brüsszel számára,
mert – Washingtonnal együttműködésben – már készülődtek a Moszkva elleni retorziók meghozatalára.
(Emlékezetes a huszonegy ukrán és orosz vezető utazási lehetőségeink korlátozása, és vagyonuk befagyasztása).
Mindeközben körvonalazódik az elképzelés: Ukrajna csatlakozzon az Észak Atlanti Szövetséghez, a NATO[6]

hoz. Az udvariasságáról közismert Victoria Nuland

igencsak hosszúra nyúlt ukrajnai tartózkodása is erre a
[7]

szándékra utalt. Az új kormány négy minisztere, és a Svoboda nevű nacionalista párt , máris osztja ezt az
elképzelést.
Mielőtt elítélnénk Oroszországot, érdemes lenne felülvizsgálni néhány elterjedt közhelyet. Ideje száműzni
például az Oroszországról szóló cikkekből a ”hidegháború” kifejezést. Ma ez a közhely arra szolgál, hogy igazolja
az újra felmelegített bipoláris világról szóló képzelgéseket. A volt amerikai elnökjelölt John McCain, aki ma is
elismert külpolitikai szakértőnek számít, a New York Times hasábjain „orosz imperialista” és „KBG-apparátcsik”
elnevezésekkel illette Putyint, akit egyenesen Barack Obama „gyengesége” bátorított fel a jelenlegi lépésekre. (Az
amerikai elnök gondolatait ekkortájt bizonyára jobban elfoglalta honfitársai egészségügyi biztosításának
megoldatlansága, mint a krími helyzet.) Egy volt alelnökjelölt Sarah Palin pedig így fogalmazott. „Újra fel kell
fegyverkeznünk mind erkölcsileg, mind intellektuálisan. Meg kell akadályoznunk Putyin sötét világának az egész
emberiségre való további rátelepedését.” - mondotta.
Mindeközben Brüsszel is inkább izzítani szándékozott az ukrán válság parazsát. Egyetlen politikus
igyekezett magát távol tartani a túlzásoktól: Angela Merkel. A német kancellár asszony telefonon (egyébként
orosz nyelven) értekezett Putyinnal. Merkel kemény szavakkal illette Moszkvát, de egy pillanatra sem felejtette el,
hogy milyen fontos gazdasági, kereskedelmi, energetikai kapcsolat fűzi egymáshoz a két országot. Megértette
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Putyin idegességének okait, és cselekvésének határait. Mindketten arra törekedtek, hogy e bonyolult helyzetben
párbeszédet folytassanak, mégpedig egyenlő felekként.
Janukovics – Merkel asszonnyal ellentétben – sokkal kevésbé értette Putyin gondolkodását.
„Oroszországnak cselekednie kell!” - sürgette Putyint az Ukrajnából elmenekült elnök. „Ismerve Vlagyimir Putyin
karakterét, azt kérdezem magamtól, hogy miért ilyen visszafogott, miért nem mond semmit?” A posztját vesztett
ukrán elnök nem értette meg: Putyin minden külsődleges brutalitása ellenére tudja, mi az a határ ameddig
elmehet.
Az orosz elnök csak közvetve játszotta ki a katonai kártyát. Elriasztó hatást akart kelteni, amikor
egyenruha nélküli orosz csapatokat vonultatott be a Krímbe, és vont össze az ukrán határ mentén. Jól tudta, hogy
így kedvezőbb pozíciót foglal majd el a jogi jellegű vitákban. A félsziget elszakadása, a 2014. március 16-i
népszavazással, nemzetközi jogi kérdéssé vált. Putyin arra is felkészült, hogy Koszovó példáját ütőkártyaként
[8]

használja, így a nyugatiakat szembesíti majd saját ellentmondásaikkal .
Emlékezetes, hogy 2008. február 17-én, egy ENSZ-felhatalmazás nélküli katonai beavatkozás után, a
koszovói albán parlament megszavazta Koszovó Szerb Autonóm Tartomány függetlenségét – Belgrád akarata
ellenére. A nemzetközi jog áthágásával megszületett döntést annak idején Franciaország és az Egyesült Államok is
támogatta, Oroszország és Spanyolország pedig visszautasította. Éppen úgy, mint ma Ukrajna – paralel
helyzetben.
Felnő-e az ukrán ”elit” az előtte tornyosuló feladatokhoz?
Oroszország úgy ítéli meg, hogy ma kettős mérce uralkodik a nemzetközi kapcsolatokban. Kína is
hasonlóképpen vélekedik, ezért tartózkodott az ENSZ Biztonsági Tanácsának március 16-i szavazásakor, mely el
kívánta ítélni a krími orosz politikát. Más szereplők, így például François Hollande francia elnök „álreferendum”-nak nevezte a március 16-i népszavazást, mely „nem felel meg sem az ukrán, sem a nemzetközi jog
normáinak”. Ám mielőtt megbélyegezhető agresszióról beszélnénk, emlékezzünk Afganisztánra (2001), Irakra
(2003), Líbiára (2011), amikor az intervenciót valamiféle felszabadító beavatkozásként értékelték egyes politikai
szereplők. Úgy tűnik, mindenki csak a saját mundérja becsületét védi.
Ebben a nemzetközi légkörben az ukránok előtt három fontos feladat áll: megőrizni a geopolitikai
egyensúlyt Oroszország és Európa között; megteremteni a kulturális és nyelvi egyenlőséget az ország keleti és
nyugati része között; és felszámolni az elitek korrupcióját. Utóbbiak, legyenek éppen „demokraták” vagy „oroszpártiak”, bizony könyékig nyúltak a közös kasszába, és nem tétováztak ugyanazokat a kommunikációs
[9]

tanácsadókat alkalmazni . A területi integritás sérthetetlenségéről, (amely a rövid emlékezettel bíró diplomaták
megnyilvánulásai ellenére semmivel sem jelent többet, mint Szerbiáé 2009-ben, Csehszlovákiáé 1992-ben, vagy
Szudáné 2011-ben), csak a fenti három feltétel megléte esetén beszélhetünk.
Azt ukrán kihívás tehát nem kívülről érkezik, hanem belülről. Ahogy Georg Simmel szociológus jegyezte
meg: „a határok nem térbeli tények, melyek szociológiai következményekkel járnak, hanem szociológiai tények,
melyek térbeli formában fejeződnek ki”. Ma nem az a kérdés, hogy Putyin Rettenetes Iván reinkarnációja-e,
hanem az, hogy az ukrán ”elitek” felnőnek-e az előttük tornyosuló feladatokhoz, és képesek lesznek-e arra, hogy
újrateremtsék e sokszínű ország egységét. Ha mindez megvalósul, melyet őszintén remélünk, akkor bátran
kijelenthetjük: Ukrajna érdemessé vált saját határaira.
A vívódás hatvan éve
1954. február: Nyikita Hruscsov Ukrajnához csatolja a Krím-félszigetet.
1991. augusztus: Ukrajna függetlenné válik.
1993. június: a Krím-félsziget különleges autonóm státuszt kap.
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2004. november 21.: a „narancsos forradalom” kezdete, amely hatalomra juttatja Viktor Juscsenkót.
2006. augusztus: Viktor Janukovics lesz Juscsenko miniszterlenöke.
2010. február: Janukovicsot Julia Timosenkóval szemben elnökké választják.
2013. november 21.: az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződés visszautasítása. A tüntetések kezdete a kijevi
Függetlenség-téren.
Február 20.: véres nap Kijevben.
Február 21.: Janukovics, az ellenzék és az európai miniszterek aláírják a szerződést, mely visszaállítja a
parlamentáris rendszert, létrehoz egy nemzeti egységkormányt és elhatározza az előrehozott választások kiírását.
Február 22.: Janukovics menekülése, aki „államcsínyről” beszél.
Február 23.: a parlament átmeneti elnököt nevez ki és hatályon kívül helyezi a nyelvtörvényt.
Február 27.: milicisták, felségjelzés nélküli orosz katonák által támogatva, megszerzik az irányítást a Krím felett.
Március16.: a krími népszavazás, a lakosság 96,7 százaléka dönt az Oroszországhoz való csatlakozás mellett.
A szerző az Összehasonlító Stratégiai Intézet [Institut de Stratégie Comparée], Párizs munkatársa.
Fordította: Balázs Gábor

[1]

Bernard-Henry Lévy: Tisztelet az ukránoknak [„L’honneur des Ukrainiens”], Le Point, Párizs, 2014. február 27.
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Vö. Stéphan Mund: Orosz világ, A reneszánsz korában az “orosz” világ reprezentációjának eredete és fejlődése [Orbis Russiarum.

Genèse et développement de la représentation du monde « russe » en Occident à la Renaissance], Droz, Genf, 2003; és Marshall T. Poe:
A szolgaságra született nép: Oroszország a korai modern európai etnográfiában [A People Born To Slavery : Russia in Early Modern
European Ethnography, 1476-1748], 1476-1748, Cornell University Press, Ithaca (Egyesült Államok), 2000.
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Alain Besançon: Szent Oroszország [Sainte Russie], De Fallois, Párizs, 2014.
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Steven P. Bucci, Nile Gardinel és Luke Coffey: Oroszország, a Nyugat és Ukrajna: a stratégia ideje – nem a reményé [Russia, the

West, and Ukraine: Time for a strategy – not hope], Issue Brief, n. 4159, Heritage Foundation, Washington, DC, 2014. március 4. Az
aláírók azt követelik, hogy Washington vonja vissza az aláírását az új START- szerződésről, mely „túl előnyös az oroszoknak”, akiket
azzal vádolnak, hogy ennek révén kívánják féken tartani az amerikai rakétaelhárító rendszert.
[5]

Az Interfax hírügynökség által közölt deklaráció, 2014. február 17.

[6]

Az európai-ügyekkel foglalkozó amerikai helyettes-államtitkár egy februárban nyilvánosságra került, az ukrajnai amerikai

nagykövettel való telefonbeszélgetés során kelt ki magából eképpen: ”Az Európai Unió menjen a p...-ba!”.
[7]

Emmanuel Dreyfus: Az ukrán nacionalizmus ultrái [En Ukraine, les ultras du nationalisme], Le Monde diplomatique, 2014.

március.
[8]

Jean-Arnault Dérens: Koszovó függetlensége: egy időzített bomba [Indépendance du Kosovo, une bombe à retardement], Le

Monde diplomatique, 2007. március.
[9]

Az amerikai Paul Mafort volt Janukovics tanácsadója 2004-től 2013-ig. Ezt megelőzően a Ronald Reagen és a George W. Bush

adminisztráció alkalmazta... és John McCain. Vö. Alexander Burns és Maggie Habermann: Rejtélyes emberek: Ukrajna amerikai
politikai tanácsadói [Mystery man : Ukraine’s US political fixer], Politico, 2014. március 5., www.politico.com
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Az egyenlőtlenségek okoznák a gazdasági stagnálást? A liberálisok szörnyű
kétkedése.
Kostas Vergopoulos

Az Egyesült Államok gazdaságpolitikáját egy tévedhetetlennek hitt liberális
modell határozza meg évek óta. Ez az elképzelés röviden úgy írható le, hogy egy szűk
társadalmi

réteg

erőteljes

gazdagodása

majd

beindítja

a

növekedést,

ennek

következményeként csökken a munkanélküliség, és végül a szegények helyzete is javul. A
valóság azonban e feltételezés ellenkezőjét mutatja: a lakosság szegényebbik fele
kifejezetten szenved a válságtól, a társadalmi kettészakadás pedig egyre mélyül. Barack
Obama elnök, de már a liberális közgazdászok egy része is, megkérdőjelezi ezt a modellt.

A kapitalizmus jövőjéről zajló vitában, senki sem gondolta, hogy a jól ismert másként gondolkodók helyett, a rendszer
leglelkesebb védelmezőjétől, Lawrence Summerstől jön majd egy komoly kritika. A Harvard volt elnöke, a második Clinton kormány
pénzügyminisztere, 1999 és 2001 között még szélsőségesen támogatta a bankszektor deregulációját, azaz a törvényi szabályok leépítését.
Liberális tanácsadóként később is karriert futott be, hiszen Barack Obama kinevezte az Országos Gazdasági Tanács vezetőjének, amit
2010-ig töltött be. Jelenleg is tanácsadóként tevékenykedik a pénzügyi szektorban, ahol a legjobban fizetett szakemberek közé tartozik.
Az egyik spekulációs alap[i] például 5,2 millió dollárt utalt ki neki 2008 és 2009 között, napjainkban pedig akár 135 000 dollárt is elkér
egy-egy szakmai előadásáért. Ilyen előélet után senki sem várta Lawrence Summerstől, hogy kritikai észrevételeket fogalmazzon meg.
„Lehet, hogy a kapitalizmust már nem tudjuk megreformálni? Lehet, hogy beleestünk az évszázados stagnálás csapdájába?” [ii]

tette fel a kérdést 2013. november 9-én Washingtonban, a Nemzetközi Valutaalap

(IMF) éves konferenciáján. „Mindent kipróbáltunk

a növekedés újraindítására, de a rendszer nem indul be” - jelentette ki az IMF képviselői előtt. Majd emlékeztette a jelenlévőket, hogy az
amerikai központi bank (FED) irányadó kamatlábát már nulla százalék körülire csökkentették, így nem sok mozgástér maradt a
gazdaságélénkítésre. Ezt követően Summers egy olyan kijelentést tett, ami megfagyasztotta a hidegvérű bankárokban az ütőt:
„Lehetséges, hogy egy újabb és újabb buborék az ára annak, hogy elkerüljük a még kellemetlenebb deflációt és a tartós, tömeges
munkanélküliséget?”.
Ahogy a „stagnálás” és az „évszázados” szavak elhangzottak, izgatott válaszok sora sem maradt el. A haladó közgazdászokat
teljesen összezavarta, hogy egyik elismert ideológiai ellenfelük diagnózisa a „megreformálhatatlan” kapitalizmusról megegyezik a saját
helyzetértékelésükkel. A konzervatívok viszont nem értették, Summers miért vált kétkedővé, ám ő a következő szavakkal nyugtatta
[iii]

liberális eszmetársait: „nem kell összekeverni az előrejelzéseket és az ajánlásokat

”.

Vita a növekedésről, avagy a kapitalizmus jövőjéről
Summers félelmeit először úgy fogadták, mint Alvin Hansen (1887-1975) amerikai közgazdász 1930-as években felállított
diagnózisának visszacsengését. Hansen szerint az „évszázados stagnálást” a népesség növekedésének leállása, és a technológiai
felfedezések lassulása okozta. Ez némileg összecsengett John Maynard Keynes hasonlóan pesszimista véleményével, de Lawrence
Summers se a demográfiát se a technikai felfedezések kifulladását nem említette meg. Állításait inkább az utóbbi három évtized
tapasztalatára alapozta.
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A neoliberális jobboldal azt vetette Summers szemére, hogy megfordította az ok-okozati összefüggéseket. Nem a túlzott
eladósodás okozta a nyugati országok csapnivaló gazdasági eredményeit, hanem pont fordítva: a szegényes eredmények vezettek a
túlzott eladósodáshoz. Lorenzo Bini Smaghi, az Európai Központi Bank (EKB) volt igazgatósági tagja például így ítélte meg a helyzetet:
[iv]

„Nem a megszorítások gyengítik a növekedést, hanem a lassú növekedés teszi elkerülhetetlenné a megszorításokat ”.
Miközben vita alakult ki a megszorítások és a növekedés viszonyáról, néhányan ilyen megoldásokat javasoltak: „csökkenteni kell
a vállalatok adóit”, vagy „fel kell szabadítani a gazdaságot a szociális állam súlya alól”. Ez utóbbi köztudottan republikánus vélemény,
[v]

amelyben „a világ – állítólag – legdrágább jóléti rendszerét”

kárhoztatják. Kenneth Rogoff, a Harvard Egyetem professzora viszont

annak a véleményének adott hangot, hogy a 2008 óta tapasztalható csekély növekedés oka nem kevesebb, mint a kormányok
tehetetlensége. Szó sincs évszázados stagnálásról, a kormányok nem képesek úgy kezelni az adósságot, hogy ne ártsanak a
[vi]

növekedésnek

.

A haladó közgazdászok közül Paul Krugman, az Alfred Nobel emlékére alapított közgazdaság-tudományi díj kitüntetettje,
[vii]

egyetértett Summers helyzetelemzésével, de elvetette a következtetését, vagyis hogy a stagnálás lesz a kapitalizmus normális állapota

.

Megítélése szerint a növekedés újraindításáért csak a monetáris eszközöket használták ki: a kamatláb csökkentést, és többlet pénz
kibocsátást. Maradt tehát az ismert költségvetési fegyver, a közberuházások felélesztése, ami ellensúlyozza a magánberuházások
visszaesését.
A vállalatok nem hajlandók beruházni
A jegybank aktív monetáris politikája ellenére, négy fontos mutató csökkenését mérték az USA gazdaságában. A természetes
kamatláb* vagyis a profit immár három évtizede csökken; a munkatermelékenység 13 éve lanyhul; a belső kereslet az 1980-as évek

óta

szűkül; 2o10 óta stagnál, vagy épp csökken a termelő beruházás* és a bruttóállóeszköz-felhalmozás*. És mindez
annak ellenére, hogy a Alan Greenspan és az utána következő jegybankelnök Ben Bernanke is aktív monetáris támogató politikát
folytatott.

A nagyvállalatok, bár komoly pénzügyi tartalékok felett rendelkeznek, nem hajlandók beruházni. A
túlélésükért aggódó tőketulajdonosok nem a termelés növelésével akarnak nyereséget elérni, hanem inkább a hozzáadott
értékből* próbálnak egyre nagyobb részt kihasítani. Ezzel azonban fékezik a növekedést. Úgy tűnik, a rendszer a végét járja, semmilyen
gyógyír nincs a jelenlegi bajokra. A tartóoszlopok ilyetén „berozsdásodása” miatt komoly társadalmi feszültségekkel kell szembenézni.
Az egyenlőtlenségek növekedése aláássa a középosztályt, amelyről pedig feltételezték, hogy a társadalmi stabilitás és a demokrácia
letéteményese. Ugyanakkor a tömeges munkanélküliség is súlyos veszteségeket okoz: jövedelem kiesést az országnak, és nyereségcsökkenést a tőkének.
[viii]

A Financial Times arról számolt be

, hogy az amerikai termelő vállalatok 2 800 milliárd dollár likviditással rendelkeznek.(Az

Apple például 150 milliárddal). James Saft a New York Times újságírója pedig a következőket írta: „A vállalatok nem hajlandók a
[ix]

termelő beruházásokra, helyette feltöltik a likviditásukat vagy visszavásárolják a saját részvényeiket

”. Az immateriális javak* az 1970-

es években az amerikai vállalatok eszközeinek 5 százalékát adták, míg 2010-ben a 60 százalékát.
2010 és 2013 között a FED úgy 4 000 milliárd dollár többlet pénzt nyomott be az amerikai gazdaságba, de ez messze nem
javította fel az ország termelő kapacitásait. A kiemelkedően nagy összeg jó része azonban a spekulációs tőkét növelte, amely a fejlődő
országokba kihelyezve rendkívül magas nyereséget eredményezett. Így az amerikai gazdaságban meglévő szabad likviditás
[x]

összességében ma kevesebb mint 2008-ban. (Ugyanez érvényes Európára is . )
Ezzel elérkeztünk az un. „likviditási csapdához”, amit Keynes már leírt az 1930-as években: adott egy gazdaság, amelyben nincs
növekedés, miközben a pénz szabadon áramlik... A kilábalást csak egy megoldás segítheti: növelni kell a költségvetési kiadásokat.
Krugman e gondolathoz csatlakozva azt állította:„Recesszió idején minden kiadás jól jön. A termelő beruházások a legjobbak, de az
[xi]

improduktív kiadás is jobb mint a semmi

”
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Nevetséges és meglepő nézetek
Miközben a liberális gondolkodók – Ayn Rand, Friedrich Hayek és Milton Friedman hívei – továbbra is védik a fellendülés és a
jólét zálogaként emlegetett egyenlőtlenséget, az USA-ban lassan az általa okozott károkat is érzékelik. Barack Obama elnök az unió
helyzetéről szóló 2013. decemberi és 2014. januári felszólalásában az egyre növekvő jövedelmi és vagyoni különbségek ellen szólalt fel.
Ebben kiemelte:„az egyenlőtlenség megöli a gazdaságot, a növekedést, és a foglalkoztatást”.
Az egyenlőtlenségek kiéleződésével a média is foglalkozik. William Clinton volt munkaügyi minisztere, Robert Reich most készített egy
[xii]

dokumentumfilmet Inequality For All

címmel, amelyben tényekkel támasztja alá az egyenlőtlenség kiéleződését az USA-ban. Amíg

1978-ban az átlagbér 48 000 dollár volt, addig ez ma, vásárlóerőn számolva nem éri el a 34 000 dollárt. Figyelemre méltó adat az is,
hogy 1978-ban az amerikai lakosság leggazdagabb háztartásainak egy százalékában 393 000 dollár volt az átlagjövedelem, ma ugyanez
eléri az 1,1 millió dollárt. Az utóbbi öt évben a lakosság 1 százaléka kaparintotta meg a GDP, a bruttó hazai termék növekedésének 90
százalékát, a népesség többi részének a maradék 10 százalékon kellett osztoznia. Ma 400 magánszemélynek annyi vagyona van az
Egyesült Államokban, mint a 150 millió legszegényebbnek. Miközben Amerikában egyre többen nyíltan elismerik az egyenlőtlenség és a
gazdasági stagnálás közötti kapcsolatot, Európáról és főleg Németországról ez kevésbé mondható el, sőt inkább nevetségesnek tartják.
Mindent összevetve: a mai helyzet egy másik, régebbi történelmi időszak tapasztalataira emlékeztet. A vagyoni és a gazdagság
koncentráció az 1920-as években volt hasonlóan erős, ami az 1929-es gazdasági válságba, majd a nagy depresszióba torkollott. Miért kell
akkor eltagadni a kapcsolatot a lakosság többségének elszegényedése és a gazdaság lelassulása között? Négyszáz ember fogyasztása
sosem érheti el százötven millió amerikai kiadásait: minél inkább koncentrálódnak a jövedelmek, annál inkább csökken a hazai kereslet.
A beruházás és a foglalkoztatás helyett pedig nőnek a megtakarítások és a pénzbeli befektetések. Elkerülhetetlenül csökken a növekedés,
amikor a leggazdagabbak vagyona nem a termelésből származó nyereség, hanem a hozzáadott érték felosztásában kiharcolt magasabb
részesedés miatt nő. A rendszer tehát kikezdi a saját újratermelődésének feltételeit.
A neoliberalizmus azt ígérete, hogy kihozza a kapitalizmust a válságból, de helyette éppen hogy még mélyebbre taszította. Látható tehát,
hogy nem egy „új normalitás” keretei között vagyunk, hanem egy komoly zsákutcában.

A szerző a közgazdaság-tudományok emeritus professzora a Paris VIII. Egyetemen.
Fordította: Morva Judit

Szószedet
Bruttó állóeszköz-felhalmozás: a GDP, vagyis a bruttó hazai termék azon része, amit állóeszköz beruházásra fordítanak (új gépek,
berendezések és a termelési kapacitások értéknövelő felújítása)
Hozzáadott érték: a termelő állóalapok évi értékcsökkenési leírásával növelt, egy év alatt termelt gazdagság )új érték).Három részre
oszlik: amortizációs alapra, bérre és nyereségre. Haa bér hányada nő, akkor a profit hányada automatikusan csökken - és fordítva.
Immateriális javak: különbözik a materiális javaktól (föld, ingatlan, nyersanyagok…) és a vállalatnál felhalmozott a tudást és
hozzáértést – neve, védjegye, szabadalmai, szervezettsége, kereskedelmi technikái, stb – jelenti.
Termelő beruházás: azok a beruházások amelyek növelik a termelést és a foglalkoztatást, ellentétben a pénzügyi befektetésekkel,
amelyek nyereséget hoznak de termelés és foglalkoztatás nélkül.
Természetes kamatláb: a svéd közgazdász Knut Wicksell (1851-1926) által használt fogalom, amely megkülönbözteti a tőke
„természetes” hozamát vagyis egy egységnyi többlet tőkével elérhető termelés növekedést és ennek „pénzbeli” hozamát ami megegyezik
az érvényes kamatlábbal.
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