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2014. június

A hatalmasok újraformázzák a világot

SERGE HALIMI

Az amerikai szabadkereskedelmi sas átkel az atlanti óceánon, és
rátámad a védtelen európai bárányokra. Az európai parlamenti választási
kampány nyomán ezt sugallja a média, ez a kép kezd kialakulni a
közgondolkodásban. Erős állásfoglalásnak tűnik, de politikailag visszaüthet.
Először is meg sem említi, hogy az amerikai önkormányzatok is áldozatai
lesznek az új liberális normáknak, amelyek náluk is megtilthatják, hogy
különféle szabályozásokkal védekezzenek a környezet, az egészségügy vagy a
foglalkoztatást érintő területeken. Másrészt eltereli a figyelmet azokról a

nagyon is európai vállalatokról – mint a francia Veolia vagy a német Siemens –, amelyek legalább annyira
érdekeltek, mint az amerikai multik és alig várják, hogy perbe idézhessék a nyereségüket veszélyeztető előírásokat
és szabályozásokat bevezetni akaró államokat. Harmadsorban eltereli a figyelmet az európai intézmények és
kormányok szerepéről, amelyek pedig saját országaikban aktívan alakítják a szabadkereskedelem további
kiterjesztését.

A transzatlanti szabadkereskedelmi óriáspiac[1] (TTIP–TAFTA) elleni állásfoglaláskor nem szabad egy
államot, így az USA-t sem, egyedüliként a célkeresztbe állítani. A harc tétjének ennél szélesebbnek és
ambiciózusabbnak kell lenni: célba kell venni azokat az új privilégiumokat, amelyeket a befektetők, minden
országban maguknak követelnek – esetleg azért, hogy kárpótolják magukat az általuk okozott gazdasági
válságért? Ha ügyesek leszünk és sikeresen kiterjesztjük a harcot az egész világra, megerősödhet az a nemzetközi
és demokratikus szolidaritás, amely ma erősen lemaradt a tőkepárti erők szolidaritása mögött.

Ebben az ügyben tehát óvatosan kell kezelni egy sor olyan fogalmat, amelyeket ma örökre összetartozónak
képzelünk. Ez vonatkozik a protekcionizmusra, ugyanígy a haladásra és a demokráciára vagy a határok
megnyitására. A történelem már többször megmutatta, hogy a kereskedelempolitikáknak nincs saját, a konkrét

helyzettől független politikai tartalmuk
[2]

. III. Napóleon összekapcsolta a tekintélyelvű államot és a
szabadkereskedelmet. Ugyanabban a korszakban, az USA-ban a republikánus párt az amerikai munkások

védelmének jelszavával vámvédelmet követelt a nagy acélipari trösztök, a hírhedt rablóbárók (Robber Barons[3])
érdekében. „A republikánus párt a rabszolgamunka elleni gyűlöletben született, abból a vágyból, hogy minden
ember legyen valóban szabad és egyenlő, írta 1884-es kiáltványuk. Ezért visszavonhatatlanul ellenáll annak a
törekvésnek, hogy a dolgozókat versenyhelyzetbe hozzák amerikai vagy más országban meglévő kiszolgáltatott

munkahelyeken dolgozó munkásokkal
[4]

”. Már akkoriban is a kínaiakra gondoltak. Arra a sok ezer, a kaliforniai
vasúttársaságok által felfogadott ázsiai földmunkásokra, akiket nyomorult bérekért gyakorlatilag
fegyencmunkára kényszerítettek.

Egy évszázaddal később megváltozott az USA nemzetközi helyzete, így a demokraták és a republikánusok
teljes egyetértésben dicsérik a szabadkereskedelem előnyeit. 1993. február 26-án, alig egy hónappal azután hogy
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helyét elfoglalta a Fehér Házban, nagy siker övezte William Clinton elnök programbeszédét, amelyben az Észak-
amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) dicsőíti. Néhány hónap múlva meg is szavazzák és törvénybe
is iktatják. Elismeri, hogy a „világfalu” miatt nőtt az amerikai munkanélküliség és csökkentek a bérek, ennek
ellenére sürgeti, hogy továbbra is ezt az irányt kövessék: „A mai kor igazsága az és annak is kell lennie, miszerint
minket mint nemzetet a nyitás és a kereskedelem gazdagít. Arra sarkall minket, hogy újítsunk. Arra kényszerít
minket, hogy megküzdjünk versenytársainkkal, új ügyfeleket hódítsunk meg. Ez segíti a globális növekedést.
Nyereséget garantál termelőinknek, akik maguk is igénybe veszik a szolgáltatásokat és nyersanyagfogyasztók.”

Addigra, 1993-ra, már a nemzetközi szabadkereskedelmi tárgyalássorozatok különböző „rounds-jain” az
1947-es átlagos 45 százalékos vámokat 3,7 százalékra vitték le. De nem számít: a béke, a jólét és a demokrácia azt
követeli, hogy ennél is tovább lépjünk, messzebb menjünk. „Amint a filozófusok Thuküdidésztól Adam Smithig
megállapították – erősködik William Clinton –, a kereskedelem szelleme ellentétes a háborúk szellemével.
Hasonlóan azokhoz a szomszédokhoz, akik egymásnak segítettek felépíteni az istállókat, kevésbé lesznek
hajlamosak a felgyújtásukra, azok pedig, akik segítették az életszínvonal növekedését egymás országaiban,
kevésbé hajlamosak szembeszállni egymással. Ha hiszünk a demokráciában, segítenünk kell a kereskedelmi
kapcsolatok erősítését. Na, ez az aranyszabály nem minden országra volt érvényes, hiszen 1996 márciusában a
demokrata párti elnök aláírta a Kuba elleni kereskedelmi szankciók további szigorítását.

Clinton után tíz évvel a francia szocialista párti európai biztos, Pascal Lamy – később ő lett a WTO, a
Kereskedelmi Világszervezet elnöke – így elemezte a helyzetet: „Azt hiszem, a kereskedelem történelmi, gazdasági
és politikai okokból is segíti az emberiség haladását. Azt hiszem, hogy azokban a korszakokban, amikor nyitottak
voltak a cserére, akkor kevesebb volt a szenvedés és ritkábban feszültek egymás ellen a kereskedelmi partnerek.

Ahol aktív a kereskedelem, hallgatnak a fegyverek. Ezt nálam jobban kifejtette Montesquieu. [5]” A 18. században
Montesquieu azonban nem tudhatta, hogy száz évvel később a kínai piacok megnyílnak, de nem az
enciklopédisták érvei, hanem a hajóágyúk, az ópiumháborúk és a Nyári Palota kifosztása következtében. Pascal
Lamynak azonban ezt illene tudnia és nem hagyhatja figyelmen kívül.

A kevésbé lelkes és szertelen, mint demokrata elődje – ez főleg alkati kérdés – Barack Obama elnök is
folytatja az amerikai (európai is, és valójában minden országban vannak híveik) multik szabadkereskedelembe
vetett hitének terjesztését és támogatja a Transzatlanti Megállapodást : „A megállapodás képes lenne több tízezer
dollárral növelni az exportot és több százezer új munkahelyet hozna létre az USA-ban és az Európai Unióban is és

felgyorsulna a növekedés az Atlanti óceán mindkét partján
[6]

.” Elemzésében alig említette meg, hogy a TTIP
geopolitikai hatása fontosabb, mint a növekedés, a munkahelyteremtés vagy a jólét várható eredményei.
Washington messzire tekint, nem a transzatlanti megállapodástól várja az öreg kontinens meghódítását, sokkal
inkább az a célja, hogy elterelje az Oroszországgal való újraegyesüléstől. És főleg, hogy elszigetelje… Kínát.

Ezen a ponton is teljes az egyetértés az európai vezetőkkel. „A feltörekvő országok veszélyesek az európai
civilizációra – mondja a volt francia miniszterelnök François Fillon. – És egyetlen válaszunk a megosztottság

lenne? Őrület! 
[7]

” Így igaz, folytatja Alain Lamassoure európa parlamenti képviselő, a TTIP lehetővé tenné az
atlanti szövetségeseknek, „hogy kidolgozzák a közös szabványokat és normákat, amelyeket majd előírhatnak a

kínaiaknak is
[8]

.” A Washington által kezdeményezett csendes-óceáni partnerségi megállapodás (TPP), amelyre
Pekinget nem hívták meg, célja is ugyanez.

Nem véletlen, hogy a TTIP leglelkesebb és elkötelezettebb értelmiségi híve, Richard Rosecrance a
Harvardon épp egy USA–Kína-kapcsolatok kutatóközpont vezetője. Tavaly publikált védőbeszédében azt
fejtegeti, hogy – az Atlanti-óceán két partján élő nagyhatalmak egyidejű gyengülésére válaszul – össze kellene
fogniuk a feltörekvő ázsiai hatalmakkal szemben. „Ha csak a nyugat e két fele nem egyesül, és nem egységesíti
erejét a kutatásban, a fejlesztésben, a fogyasztásban és a pénzügyekben, akkor mind a ketten veszítenek, majd
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kiszorulnak. A keleti nemzetek Kína és India vezetésével növekedésben, fejlesztésben és jövedelemben is le fogják

hagyni a nyugatot – míg végül katonai kapacitásuk is meggyengül.
[9]

”

Richard Rosecrance álláspontja Walt Whitman Rostow a növekedés szakaszait feltáró elemzésére hajaz:
miután egy ország fejlődése beindult, a növekedés üteme lassul, mivel a termelékenység eléri a kor a legmagasabb
szintjét (oktatási színvonal, városiasodás stb.). A mai konkrét helyzetben a nyugati országok már több évtizede
elérték az érettségi szintet, így nem képesek utolérni Kína vagy India növekedési ritmusát. De még maradt egy
fontos ütőkártya, az USA és Európa közötti szövetség. Ezzel az újonnan felzárkózó országoknak – amelyek bár
türelmetlenek, viszont nem egységesek – továbbra is előírhatnák a játékszabályokat. Ahogy a második
világháború után, egy külső fenyegetettség – akkor a Szovjetunióból jövő ideológiai és politikai veszély, ma a
kapitalista Ázsiából érkező gazdasági és kereskedelmi fenyegetés – megteremti a feltételeket, hogy a jó (amerikai)
pásztor vezetésével a nyáj összeterelődjön, hiszen mindenki attól tart, hogy a világrend új tartóoszlopa
hamarosan már nem Washingtonban, hanem Pekingben lesz.

A veszély annál is inkább indokolt, mivel Richard Rosecrance megítélése szerint „a történelemben a
hegemónia változások, az átmenet a különböző nagyhatalmak korszakai között általában jelentős konfliktusokkal
járt”. De lenne arra mód, hogy „az USA és Kína közötti erőviszonyok megváltozása, Kína mint hegemonikus
nagyhatalom felemelkedése ne vezessen háborúhoz”. Ha már a nyugati hatalmak hanyatlása miatt remélni sem
lehet, hogy szövetségesként magukhoz köthetik a két fontos ázsiai nagyhatalmat, a köztük lévő vetélkedést kell
kihasználni és Japán támogatásával elérni, hogy Kína a saját régióján belül maradjon. Japán ugyanis annyira tart
Kínától, hogy a nyugati szövetségben látja saját keleti határait.

Bár ez a nagy ívű geopolitikai cél a fejlődésre, haladásra, demokráciára hivatkozik, egyes felhasznált
metaforái más, kevésbé magasztos gondolatokról árulkodnak: „A termelő, aki nehezen talál piacot a termékének
– erősködik Richard Rosecrance –, gyakran odáig jut, hogy külföldi céggel olvad egybe, így próbálja meg bővíteni
termékpalettáját és növelni piaci részesedését, mint amikor a Procter et Gamble felvásárolta a Gillette-et. Az USA
ehhez hasonló erőkkel néznek szembe.”

Mivel viszont a nép egyelőre nem képzeli saját nemzetét és területét fogyasztási cikknek, így a TTIP elleni
harcnak még csak kezdetén vagyunk.

 

Fordította: Morva Judit
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Képzeletbeli levél a Tonsanmo részvényeseinek

Aurélie Trouvé

Kedves Részvénytulajdonosok,

Felhívjuk a figyelmüket a Transzatlanti Szabadkereskedelmi

Egyezmény (TTIP[1]) ügyében zajló tárgyalások nyújtotta kiváló
lehetőségre. Az egyezmény exponenciálisan fogja növelni az Önök
osztalékait, és megerősíti cégünk vezető helyét a vetőmag, a genetikailag
módosított termékek (GMO) és a növényirtó szerek piacán. Ez a siker
más amerikai és európai multinacionális cégekkel hosszú évek óta
közösen folytatott hatékony lobbizásunk eredménye.

Először is szeretnénk Önöket megnyugtatni: annak ellenére, hogy François Hollande, a Francia
Köztársaság elnöke megígérte 2013 végén, hogy az amerikaiakkal zajló tárgyalásokon „mindent meg fog tenni a
mezőgazdaság védelmében” hiszen „termékeinket nem hagyhatjuk kitenni kizárólag a piaci erők kényére”, a
mezőgazdaság igenis része a Franciaország által megszavazott tárgyalási felhatalmazásnak. A TTIP alkalmas arra,
hogy lebontsa a túlzó európai szabályozásokat az egészségügy és a környezet területén. Ezek eddig
megakadályozták, hogy szabadon és többet exportáljunk növényirtó, rovarölő és génmódosított termékeinkből.

A tárgyalásokon és lobbiszervezetünkön, a Biotechnology Industry Organizationön keresztül is erőteljesen
tiltakozunk az ellen, hogy különböző normák maradhassanak fenn az USA-ban és az Európai Unióban, és azt is
követeljük, hogy „szüntessék meg az új biotechnológiai termékeink bevezetését lassító indokolatlan

eljárásokat
[2]

”. Szerencsére számíthatunk egyes tagországok, például Nagy-Britannia támogatására, amelynek a
miniszterelnöke, David Cameron kijelentette: „Minden témát be kell vonni a tárgyalásokba. Fel kell lépnünk a
problémák gyökerét jelentő szabályzások ellen annak érdekében, hogy amikor egy terméket elfogadtak az Atlanti-

óceán egyik oldalán, azonnal piacra lehessen dobni a másik oldalán is.
[3]

”

Le kell építeni egy nagyon fontos akadályt: az „elővigyázatosság elvét”. Ez Európában arra kötelezi a
gyártókat, hogy egy termék piaci megjelenése előtt bizonyítsák be, hogy az kockázatmentes. Ez az archaikus
szabály génmódosított termékeinket engedélyezési, valamint kötelező és nyilvános kockázatértékelési eljárásnak
veti alá. Ennek következtében az „öreg kontinens” lakossága alig ötven génmódosított termékünk áldásaiban
részesül, míg az Atlanti-óceán túlpartján több mint száz termékből választhatnak a fogyasztók, és hamarosan
élvezhetik majd például a genetikusan módosított lazacot is.

A TTIP megszüntet majd más korlátozásokat is, mint például a GMO kötelező jelölését a termék
címkézésekor, ami ma kötelező az unió egész területén. Épp ideje volt lépnünk, mert ez az elképesztő rendelkezés

kezdett megtetszeni néhány amerikai államnak is.
[4]

Persze politikailag kicsit túlzás azt várni, hogy az egyezmény aláírásakor minden amerikai normát
átvegyenek az európaiak: a néhány amerikai és európai civil szervezet irányította lakossági tiltakozás már így is
kezd megerősödni. A tárgyalások titkosítása ellenére a civileknek sikerül tájékoztatniuk a nyilvánosságot.
Szerencsére két, a tárgyalások megkezdésére adott megbízási felhatalmazásba beépített mechanizmus is
garantálja, hogy az aláírás után is egységesíteni lehessen a normákat és szabályokat. Egyrészt a "befektető-állam
vitarendezési mechanizmus" vagyis a beruházók és az állam közötti ellentétek megoldására kidolgozott
jogszabályok révén közvetlenül felléphetünk az unió, az államok vagy az önkormányzatok ellen, ha az általuk
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kibocsátott rendelkezések megtiltanák például a GMO-k termesztését Franciaországban. Másrészt létrehoznak
majd az TTIP aláírásakor egy „Szabályzási Együttműködési Tanácsot”, amelyben az amerikai és európai
szabályzási szervek képviselői is részt vesznek, és amely felül fogja vizsgálja a már létező szabályokat. Ugyanakkor
ez a zártkörű Tanács fogja véleményezni, még mielőtt a törvényhozók elé kerülnének, a jövőben meghozandó
szabályokat.

A tárgyalások másik témája különösen fontos nekünk: a szellemi tulajdonjogok és szabályozásuk. Célunk,
hogy minden termelő vásárolt vetőmaggal dolgozzon és lehetőleg nálunk vegye meg a vetőmagot. Minden
mezőgazdasági termelő ellen pert indíthatunk, amennyiben feltételezhető, hogy általunk levédett vetőmag került
a veteményébe. Vagyonát és bankszámláját is zárolhatják. A vevői pedig hamisított termék orgazdaságáért
lesznek beperelhetők. Ezzel nagyjából sikerül majd elérnünk, hogy ne érje meg saját vetőmagokat nemesíteni és
megszűnjön a kis- és közepes gazdaságok vetőmagtermelése. Ebben a kérdésben egyébként sikeresen léptünk fel
kolumbiai termelőkkel szemben is egy, az USA és Kolumbia között érvényben lévő szabadkereskedelmi
megállapodás keretében. Nyomást gyakoroltunk a kolumbiai államra, s kénytelenek voltak nagymennyiségben

megsemmisíteni a paraszti gazdaságokban megtermelt vetőmagokat.
[5]

 Ugyanilyen tulajdonjogokat védő
bekezdés szerepel a ratifikálás előtt álló EU és Kanada közötti szerződésben és a TTIP tárgyalásokon.

A transzatlanti partnerség komoly vámcsökkentésekkel jár majd. Általánosságban is elmondható, hogy a
mezőgazdasági termékek esetében, az Unióban magasabbak a vámok, átlagosan 13 százalékosak, míg az USA-ban

csak 7 százalékosak
[6]

. Ezek a vámok védik az érzékeny ágazatokat, így például az állattenyésztést, és egyes

esetekben elérik a 100 százalékot.
[7]

 Ha megszüntetik ezt a vámvédelmet, egyértelműen kibontakozhat a verseny,
és több búzát, genetikailag módosított szóját tudunk majd exportálni. A paraszti mezőgazdaság kénytelen lesz
alkalmazkodni ezekhez az erős versenyfeltételekhez, csökkentenie kell a termelés költségeit, mind jobban
gépesíteni a termelést, egyre több növényirtó és rovarirtó szert kell felhasználniuk, és reméljük, egyre több GMO-
terméket fognak termeszteni.

Mint azt jól tudják, kedves részvényesek, a TTIP-nek hála, tündöklő jövő áll előttünk, így Önök előtt is.

Mint azt jól tudják, kedves részvényesek, a TTIP-nek hála, tündöklő jövő áll cégünk előtt és így Önök előtt
is.

A Tonsanmo vezetése

 

A szerző közgazdász, egyetemi docens, az Attac – Szervezet a Tőketranzakciók Adóztatásáért az
Állampolgárok Céljára – Tudományos Tanácsának társelnöke.

Fordította: Morva Judit

 

[1]Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP.

[2]Transatlantic Trade and Investment Partnership. Comments Submitted by Biotechnology Industry
Organization (BIO) Document USTR-2013-0019, www.bio.org

[3] David Cameron: A British-American Tax and Trade agenda [Az angol-amerikai adó és kereskedelmi
program], The Wall Street Journal, 2013. május 12.

http://www.bio.org/
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Az ötödik hadoszlop (első rész)

Balázs Gábor

"Ugyebár, kedves fiam, mikor Marius visszajött a barbár
Afrikából a kulturált Rómába, és diadalmenetet tartott olyan formán,
hogy Jugurthát végighurcolta az utcákon, láncra verve és kifestve, ezer
ékszerrel felkarikázva, (…) ugyebár ez kétségtelenül az erkölcs és a
műveltség, a történelemi igazság és a római jog, az esztétikai
magasabbrendűség és a fehér faj elíziumi hivatásának volt igazolása?
Lehet itt kétség? Látod, Cicero, azt a félkiklós aranykarikát Jugurtha
orrában? Látod azokat a zöldre-kékre mázolt stucctollakat Jugurtha

köldökébe tűzve? És a kötélhágcsóknál hosszabb és nehezebb fülbevalókat elálló fülében? Ez a barbarizmus. És a
kultúra? - őt láncra verni, kéjelegni a győzelem bestiális mámorában, duplára hízni egy fél óra alatt az érzéstől,
hogy Jugurthát megaláztam, kéjelegni Jugurtha szenvedésében, nagyokat bandzsítani a diadalmenet
aranykocsijából a római erkélyről lenéző arisztokrata és demokrata, optimata és populista hölgyecskékre..."

(Szentkuthy Miklós: Cicero vándorévei)

Ahogy a nagy Franz Fanon (aki többek között pszichiáter is volt) mondta egyszer: úgy tűnik, hogy az
európai iszlám vallásúak „fobogenikus tárgyai” társadalmunknak. Önmagukban tökéletesen veszélytelenek,
azonban nagyon is veszélyes reakciókat válthatnak ki erre hajlamos emberekből. Őket hívjuk fóbiásoknak.

Erről a kínos betegségről szeretnénk most szólni.

Minden nagyobb szabású elemzést, esszét illett egy időben azzal kezdeni, hogy talán a két legolvasottabb
kortárs politikai gondolkodó, Samuel P. Huntington és Francis Fukuyama: tévedett. Kissé árnyalta ezt a dolgot,
hogy a tévedés tényét leszögező szerzők maguk két dologról voltak meggyőződve: a civilizációk harcban állnak
egymással, és a kapitalizmuson túli horizontok egyszerűen elképzelhetetlenek. A történelem nagyon is véget ért.

A két neves szerző szerencsésen kiment a divatból, de persze a helyzet mit sem változott: a kapitalizmus
örökkévalósága (a maga ontológiai jellemzőivel) éppúgy vitathatatlan tény, mint a dzsihád és a nyugati,
univerzális [sic!] értékek engesztelhetetlen küzdelme. Ennek a háborúnak jelentik az ötödik hadoszlopát az
Európában élő muzulmánok, akik így értelemszerűen veszélyforrásként értékelődnek.

 

A fenyegető iszlám

Az európai iszlámról (és a dolgok logikájából következően a „bevándorlásról”) szóló minden képet,
leírást, esszét és a legtöbb „szociológiai” tanulmányt alig tagadhatóan mintegy eleve determinál maga a „veszély”
létének a feltételezése. Az ezt megoldani hivatott javaslatok variálódhatnak az állampolgárságtól való

megfosztástól a tömeges kiutasításon át egészen a fizikai erőszakig
[1]

.

A feltételezett „muzulmán problémából” közvetlenül eredő iszlamofóbia legfontosabb következménye az

agambeni
[2]

 értelemben értett „rendkívüli állapot” – azaz a rendes jogrend felfüggesztése egy meghatározott
társadalmi csoport esetében.
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Akik minimális mértékben sem tudják elviselni tőlük különböző emberek közelségét, azok általában a
„kulturális relativizmus” ellen való harccal kezdik végtelen litániájukat, amelynek tartalmát gyakran illetik az
„univerzalizmus” jelzővel. Ne tévedjünk: mindez nem másról szól, mint saját felsőbbrendűségi érzésük szánalmas
kifejeződéséről. És persze milyen jól is hangzik ez hogy: „olyan emberekkel kell tömegével együtt élnünk, akik
nem hasonlítanak ránk” Vagy: „még csak nem is igyekeznek azon, hogy ránk hasonlítsanak, azaz más
identitásúak, kultúrájúak, mint mi vagyunk”.„Kommunitarizmus”, „a köztársaság, a laicitás, az univerzális
értékek vége”. Fantasztikus.

Az ilyen hülyéskedésnek mindig az a vége, hogy úgy maradnak. Az ország iszlamizációjáról szóló mítosz,

melyet terjesztenek, valódi kollektív kényszerképzetté válik
[3]

. Liogier beszél egyébként „metafizikiai
muzulmánról”, azaz arról, hogy az európaiak az iszlám hit legkisebb külső jelét is azonnal „túlzónak” és
„inzultálónak” ítélik meg, ezzel is kompenzálva saját hitetlenségüket és az ebből fakadó félelmeiket. Végül is a
muzulmánok gyűlölete válik minden csalódásuk, elsősorban egzisztenciális frusztráltságuk forrásává.

A média-ipar mindebben játssza a maga szokásosan sötét szerepét: alájátszanak az emberekben kialakult
káros fixációknak. Ez üzleti értelemben igen rentábilis, épp ezért a médiának nincs is nagy skrupulusa az ügyben.

Néhány francia hetilap-címlap az utóbbi egy-két hónapból: „A hódító iszlám”; „Franciaország, a jövő
iszlám köztársasága?”, „Az iszlám, a francia identitás fenyegetője”, „A jövő nélküli ifjúság az integrizmus felé
fordul”, „Az iszlám, a laicitás aláásója”, „Az iszlám, az asszimiláció akadálya”... E címeket csak az írott sajtóból
idéztük, és még nem is szóltunk az elképesztő televíziós reportage-okról, az internetről, a facebook-csoportokról
stb.

 

Franciaország, bevándorlás, iszlám

Európa számos országában az „iszlám jellemzők” sok alkalommal „problematikusnak” értékelődnek, és
magyarázatként szolgálnak azokra a társadalmi problémákra, melyeket a „muzulmánok” okoznak - legyenek ezek
valóban iszlám vallásúak, vagy éppen csak „iszlám külsővel bírók”. Hogy az uniformizáló és egyszerűsítő képet
megcáfoljuk, tényeket hozunk nyilvánosságra a franciaországi bevándorlásról és az iszlámról.

Ennek a köztudomású hiedelemvilágnak két alapvető eleme van: Franciaországban egyre több a
bevándorló, és ezek egyre kevésbé „integrálódnak” a társadalomba.

Mondanunk sem kell, hogy mindkettő hamis.

Franciaország (Japán és Csehország után) a legzártabb ország az OECD-tagállamok közül. A francia
hatóságok a kétezres évek eleje óta minden évben 200.000 tartózkodási engedélyt (carte de séjour) állítanak ki
(Németországban 300.000-t, Nagy-Britanniában 320.000-t), ehhez jön még hozzá nagyjából évi 55.000 főre
tehető unión belüli bevándorlás. Ez azt jelenti, hogy például 2011-ben a bevándorlók aránya a francia
összlakosságon belül 0,33 százalék volt, mely az OECD országok közül az egyik legalacsonyabb adat. Svájcban ez
az arány 1,57 százalék, Norvégiában 1,22 százalék, de még Portugáliában (0,35) vagy éppen Írországban (0,75) is
magasabb ez az érték. Ráadásul jól tudjuk, hogy az emberek nem csak bevándorolnak egy országba, hanem el is
hagyják azt. Hogy jól érzékeljük az arányokat: a 65 milliós Franciaország népességének migrációs többlete 2012-
ben 62.000 főre volt tehető...

Ha másik szempontból nézzük a kérdést, azaz nem az aktuális folyamatokra vagyunk figyelmesek, hanem

magára a fennálló helyzetre, akkor sem mondhatunk nagyon mást. A 2010-es Insee-felmérés
[4]

 szerint
Franciaországban 5,5 millió bevándorló él, mely a népesség 8,5 százaléka. (Bevándorló alatt értünk mindenkit,
aki nem az országban született, tehát még az elvesztett gyarmatokról érkezőket is, így például az Algériából
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repatriált fehér franciákat is.) Csak példaként említenénk, hogy a bevándorlók országos népességen belüli aránya
az Egyesült Királyságban 12 százalék, Spanyolországban 14,6 százalék; még Ausztriában is 16 százalék, nem
beszélve Svájcról (27,3), vagy Luxemburgról (42,1).

Röviden: a mai Franciaország nem célpontja valamiféle masszív bevándorlásnak. Másként volt ez a két

világháború között és a Trente gloireuse
[5]

 idején.

Túl a rosszindulaton, a politikai érdekeken, és a rasszizmuson, vajon mi az oka, hogy a masszív
bevándorlásról szóló fantazmagória ilyen életképes? Érdekes kérdés az is, hogy a franciák kit gondolnak
bevándorlónak? Vérlázító dolog, de a francia identitást a külvárosi utcagyerekektől féltő Alain Finkielkraut-t
senki sem tartja lengyel zsidónak, a roma-táboroktól rettegő párizsi főpolgármestert, Anne Hidalgo-t spanyolnak,
a bevándorlófaló nizzai polgármestert, Christian Estrosi-t olasznak - és így tovább. De egy Saint-Denis-ben
született, az országot soha el nem hagyó, csak franciául beszélő fekete srác „bevándorló”. Lehet találgatni miért...

Ebben a tekintetben Franciaország valóban olyan ország, ahol a bevándorlás nagyon is komoly szerepet
játszott. Ha nem a bevándorlókról beszélünk, hanem a bevándorlókról és a bevándorlók leszármazottairól együtt,
akkor az országos arány 27 százalék. Ez ugyan Európában a legmagasabb, de nem kiugró. (Összehasonlításként:
ez az arány Spanyolországban 20 százalék, Nagy-Britanniában 22 százalék, Németországban 24 százalék, és az
EU-átlag 17 százalék).

Ma már a második, harmadik generáció jóval népesebb mint a szó szoros értelmében vett bevándorlók
csoportja. A francia modellt évtizedeken át húzódó lassú, ámde folyamatos bevándorlás jellemzi, és nem egy
sokkszerű tömeges betelepedés. Kostrowitskytől (talán Appollinaire-ként ismertebb) Vasarelyn, Platinin és Lino
Venturán át egészen a besszarábiai Copelovici-ig, akinek az unokája Jean-Francois Copé, a nagy jobboldali párt
az UMP vezetője, határozottan állították: „a bevándorlás veszélyezteti a nemzet identitását”.

Ha nem vagyunk egészen nyíltan rasszisták (azaz nem teszünk bőrszín alapján különbséget bevándorlók
gyerekei között), akkor ki kell jelentenünk, hogy franciaországi „bevándorló-probléma” távolról sem olyan
jelentős, mint azt hinni szokás.

Ugyanez a helyzet a másik bevett a „bevándorlásról szóló igazsággal” is, azaz hogy „a bevándorlók
integrációja egyre rosszabbul működik”. Ezzel szemben az Insee adatai szerint az első generációs bevándorlók 61
százaléka franciának tartja magát. Ez a szám a második-harmadik generációnál egyenesen 91 százalék! Ezt azért
talán már nevezhetjük integrációnak! Ugyancsak sokat mondó, hogy az országban tartózkodó nem francia
állampolgároknak majdnem a fele franciának tartja magát. A médiában állandóan szereplő „kommünotarizmus”,
„a nemzetet veszélyeztető iszlám integrizmus” szemmel láthatóan csak egy nagyon szűk kisebbségre jellemző. Aki
járt vagy élt már párizsi külvárosban az pontosan tudja, hogy radikális, integrista iszlámra utaló jeleket szinte
sohasem lehet látni. A külvárosokban bőrszínek, nemzetiségek elképesztő kavalkádja uralkodik, ahol a
vitathatatlan közös nyelv a francia.

Figyelemre méltó, hogy az első generációs bevándorlók házastársai csaknem felerészben nem ugyanabból
az országból származnak, mint maguk az első generációs nemzedékek. Azaz a fő vádpont, az etnikai
kommunitarizmus, nem is lehet érvényes. Igazolhatóan 68 százalékuk beszél „jól” vagy „nagyon jól” franciául és a
statisztikák rácáfolnak arra a rosszindulatú hazugságra is, hogy a „bevándorlók szülik tele az országot”. A
bevándorló asszonyok és az „eredeti” francia nők szülési hajlandósága igen gyorsan konvergál egymáshoz. Tény,
hogy folyamatosan nő Franciaország népessége, de ez elsősorban a nagyon bőkezű gyermek- és családtámogatási
rendszernek köszönhető.

Persze ettől még igaz, hogy maga az „integráció” egy igen összetett folyamat: az út a diszkriminációkon, a
társadalmi egyenlőtlenségeken, az iskolázási problémákon át vezet. A válság (meg a „válságkezelés”) persze nem
sokat segített a dolgon: a nem európai bevándorlók körében a munkanélküliség a 2007-es 19 százalékról 2013-ra
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25 százalékra nőtt. Vagy vegyük például az iskolát. Ha a bevándorlók 30 és 49 év közötti leszármazottjai 18
százalékának nincs érettségije (ez a népesség egészében 14 százalék), akkor az jóval kevésbé etnikai
származásuknak köszönhető, mint szociális helyzetüknek. Például azok aránya, akiknél egyik szülő sem
rendelkezik érettségivel, de ők mégis megszerzik azt, 37 százalék a teljes népesség körében éppúgy, mint mondjuk

a magreb-i
[6]

 bevándorlóknál... Mit mondhatnánk? Természetesen azt, hogy a bevándorlók gyermekei esetében az
iskolában a társadalmi helyzet játssza a legnagyobb szerepet – éppúgy mint a teljes társadalomban. És hát ők
bizony gyakrabban jönnek szegény családból. Erre azt mondani, hogy „nem működik az integráció” (sőt: „nem is
akarnak integrálódni”) egyszerű ostobaság, vagy rasszista ízű rosszindulat.

A társadalmi mobilitás nem működik, éppen ezért akik alul vannak, jobban megszenvednek mindent,
legyenek azok bevándorlók, vagy sem.

 

A két generáció

Az Európában élő mintegy 16 millió muzulmán mintegy harmada él Franciaországban, mely az
összlakosság 7 százaléka. Nagyjából három millióan vannak Németországban, Olaszországban valamint
Hollandiában pedig egy-egy milliónyi iszlám vallású embertársunkkal számolhatunk. A franciáknál ez a szám 4 és
6 millió között ingadozik. Hogy melyik számot említik, az függ a megszólaló érdekeitől... Pontos kimutatás nem
létezik, mert az országban tilos etnikai vagy vallási eredetre utaló hivatalos statisztikákat készíteni. Ez persze elég
erős metodológia kételyeket is magában rejt: hogyan különböztethetnénk meg egymástól a kulturális identitást és
a vallási hovatartozást? Muzulmánnak nevezhetünk-e valakit az etnikai gyökerei miatt? Egy ezredvégi nem
hivatalos családi kutatásokra alapozódó becslés 3,7 millióra teszi az iszlám vallásúak számát. Ez kiegészül a nem
ilyen családi gyökerekkel rendelkező áttértekkel, mintegy 4 milliós számot kiadva. Ezek fele lehet francia
állampolgár.

A bevándorló népesség országon belüli eloszlása távolról sem egyenletes. Nyugat-Franciaországban
például – Normandiától Bretagne-on át Aquitániáig – elenyésző a muzulmánok száma. Mintegy 35 százalékuk él
Ile-de-France-ban (azaz a nagy-párizsi agglomerációban), 20 százalékuk Provence-Alpes-Côte d’Azur régióban,
15 százalékuk Rhône-Alpes-ban, míg 10 százalékuk Nord-Pas-de-Calais-ban. A két déli régió
felülreprezentáltságát az észak-afrikai Maghreb térség közelsége magyarázza, míg a másik kettő az iparosodás
fellegvára volt, amely az első esetben kiegészül a főváros sokrétű vonzerejével.

A Franciaországban élő iszlám vallásúak között nem kevesebb mint 123 nemzetiség található. 80
százalékuk a kevert etnikumú Maghreb térségből származik, ezen belül is főleg Algériából, Marokkóból, és
kevesebben Tunéziából.

Az iszlám bevándorlás már az első világháború előtt megkezdődött, de a bevándorlás oroszlánrészét az
ún. Trente gloireuse (a második világháborút követő nagymértékű iparosítást magával hozó gazdasági felfutás
harminc éve) hozta magával. Az ekkor bevándorlók többnyire fiatalok voltak, erős többségükben férfiak, és igen
kevéssé iskolázottak. Ők adták a fentebb említett iparosodás munkaerejének egy jelentős részét. Integrációjukban
a fő szerepet a helybéli francia szakszervezetek játszottak, (mindenekelőtt a kommunista CGT), valamint a saját
szociológiai jellemzőik szerinti munkás szervezetek. A vallás szinte teljesen visszaszorult a privát életükbe. A
hetvenes évekig az iszlám jelenléte a francia közterületeken szinte észrevehetetlen volt. A kultusz máig
legfontosabb helyének, a párizsi Nagy Mecsetnek (Grande Mosquée de Paris) 1926-os felépítése inkább

hommage
[7]

 volt a Franciaország mellett harcoló gyarmati csapatoknak, mint valamiféle elismerés, vagy éppen
meglevő igény jelzése. Az iszlám vallási gyakorlatok színhelyei sokáig lakások, hotelszobák, kisboltok hátsó szobái
(„l’islam des arrières boutiques”) voltak. Éppen ezért e korszakról nem sok információ áll rendelkezésünkre,
inkább a személyes beszámolók utalnak arra, hogy viszonyuk a valláshoz nem volt túl szoros. A nagyon kemény
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munka, és a meggyőződés, hogy franciaországi tartózkodásuk csak átmeneti, nem alakították ki bennük az igényt,
hogy nyilvános tereken is jelenlevővé tegyék az iszlám vallást. A hit gyakorlása amúgy sem jelentett prioritást
számukra. Az arab világ országaiban ez idő tájt köszöntött be az arab nacionalizmus és a modernizáció korszaka,
mely ott sem kedvezett a vallásosságnak.

A helyzet gyökeresen változott meg a hetvenes években. Először is az igazi „munkavállalói” bevándorlás
1974-ben (jogilag is) megszűnt, helyét átvette az ún. családegyesítő bevándorlás. (A korábban érkezettek
lehetőséget kaptak arra, hogy Franciaországban együtt éljenek a hátrahagyott családtagjaikkal). Ezzel egyszerűen
megváltozott a „környezetükhöz” fűződő eddig elég passzív viszony: Franciaország az otthonukká vált. A
családtagok itt leltek újra egymásra, már Franciaországban születtek a gyermekeik. Mindez szintén teljesen
természetesen a vallási kérdéseket is érintette, ráadásul az addig háttérbe levő iszlám - nem függetlenül a
nemzetközi jelenségektől - újra a felszínre került. A vallás most már a véglegesen hátrahagyott szülőföld iránti
nosztalgia megjelenési formája lett. A gazdasági válság idején egyre súlyosbodó szociális problémák közepette
pedig vigaszt jelentett.

A kerületi, külvárosi imaház jó szolgálatot tett bizonyos közösségi kötelékek újraszövésére, a társadalmi
kapcsolatok megélésre. Az egyre keményebb világban az iszlám vallás identitásképző erővé vált, egyfajta
ellenállást testesített meg a környezettel szemben. Nem véletlen, hogy elsősorban az első generáció fordult
(persze csak kisebbségében) a vallás felé. Szociális vigasz volt ez, és egyfajta „helyettesítő nemzettudat” (une
nationalité de substitution) - ahogy a francia szociológusok emlegetik.

Franciaország többé nem ideiglenes állomáshely volt, hanem a közösséghez tartozás teljesen természetes
terepe, a második generáció számára pedig egyenesen a szülőföld. Jól jelzi mindezt az egyre hangosabb követelés
a temetőkben kialakítandó „iszlám parcellákra”, mely az ország „földjében” való végleges meggyökerezés
szimbólumává vált.

Komoly gondot jelentett az iszlám vallási építmények felállításában, hogy ez a bevándorló-népesség igen
szegény volt. A híres francia laicitás (az állam és az egyház elválasztását kimondó törvény) 1905-óta előírja, hogy
mindez a hívők ügye, az állam ebben nem vállal szerepet. (Azaz: nem adnak rá pénzt). Ennek az lett a
következménye, hogy a mecsetek, imaházak iránti igényt többnyire külső segítséggel, jórészt az Öböl-államok
pénzén kellett kielégíteni. Mindez persze nem maradt hatástalan arra, hogy Franciaországban mely iszlám vallási
irányzatok jelentek meg. Később más megoldásokkal is próbálkoztak: kulturális központokat létesítettek a
mecsetek mellett, melyekre már igényelhető volt állami támogatás.

Akik úgy gondolják, hogy egységes iszlám társadalomról beszélhetünk Európában, hatalmas tévednek. A
feltételezett „európai (mondjuk: francia) iszlám közösség” nem csak a végtelen etnikai nyelvi sokszínűség terepe,
hanem mindenekelőtt a lehető legváltozatosabb egyéni és csoportos stratégiáké. Létrejött egy közösség, amelyben
az emberek valamiképpen megélhetik az iszlám vallásukat. Minden kutatás arra mutat, hogy a valláshoz való
viszonyuk ezerféle: az iszlám külsőségek megjelenítésétől az egyszerű hiten, vagy a tradicionális szokások
betartásán át a spirituális istenkeresésig. Józan ésszel aligha lehet meglepő, (persze az iszlámhoz való
viszonyulásban éppen a józan ész a hiánycikk), hogy ezzel a vallással is ugyanaz történik, mint más hitekkel. A
vallásos meggyőződés beleszületett automatizmusból egyéni döntéssé vált - a mai társadalmakra jellemző
modern individualizmus jegyében. Kereszténynek sem születünk, hanem azzá válunk, ha van erre indíttatásunk.
A veszett iszlamofóbia éppen ezt akadályozza meg. Ahogy a XIX-XX. századi antiszemitizmus idején a többség
mondta meg ki a zsidó, manapság azt mondja meg, hogy ki a muzulmán.

Mivel egy történelmi folyamatról beszélünk, amely az európai iszlám esetében nem is olyan régi, ezért a
valláshoz való viszonyulásban generációs különbség is létezik. A fiatalabb nemzedékek számára már más
mindennek a logikája mint szüleiknél. Nincs szó valamiféle kulturális és szimbolikus patrimónium megőrzéséről,
vagy éppen a származási országhoz való kötelékek (erősen fiktív) megőrzéséről. Ezek a fiatalok, akár részesítették
őket vallásos nevelésben akár nem; akár őrizte a családi közösség az iszlám hagyományokat akár nem, már
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választják az iszlám vallást, és nem egyszerűen beleszületnek
[8]

. Az iszlám tehát individuális választás ügye lett.
Ez egyben azt is jelenti, hogy az iszlám társadalmi szokások sokszor háttérbe kerülnek a vallási meggyőződéssel
szemben. A származási ország nemzeti kereteiből érkezett „etnikai” iszlám, amely a szülők esetében volt fontos,
most teljesen eltűnik.

 

[1]Túl a konkrét fizikai erőszakon (muzulmán temetők, mecsetek, halal éttermek elleni akciók, iszlám fejkendőt
viselő nőket ért támadások stb.) a szimbolikus erőszak is tetten érhető. Ilyenek a külvárosokba szervezett nagyon
tréfás „saucisson-pinard; kolbász-bor” vagy „soupe au porc; disznóhús-leves” „apéro;kupica” partik... De
tulajdonképpen egész (az interneten és a valóságban is létező) szubkultúra épült ki az iszlámgyűlölet talaján: a
szélsőjobboldali szervezetektől a laicitás akár baloldali védelmezőin át a feminista mozgalmak egy részéig
(például a „történelmi” Ligue du droit des femmes stb.).

[2]        Giorgio Agamben (1942- ) olasz filozófus, munkái a filozófiai fogalmak kialakulásával és jelentéseivel
foglalkoznak, így a jog és a rendkívüli állapot, mint a jog tagadása, vagy a náci korszak szélsőségesen jog- és
embertagadó helyzete.

[3]        Vö: Liogier Raphaël: Le mythe de l’islamisation. Essai sur une obsession collective [Az iszlamizációs
mítosz. Tanulmány egy kollektív rögeszméről], Párizs, Seuil, 2012.

[4]        INSEE – Institut National de la Statistique et des Etudes Economique – a magyar statisztikai hivatal, a
KSH francia megfelelője.

[5]        Trente glorieuse-nek, dicsőséges harminc évnek nevezik a második világháború utáni éveket, amikor
kiépült a jóléti állam, a szociális ellátó rendszer, az általános egészségügyi ellátással, a nyugdíjjal, a szociális
lakásokkal és a különféle segélyekkel és támogatásokkal.

[6]        A Nílustól nyugatra és a Szaharától északra elterülő terület Afrikában. Franciaországba sokan vándoroltak
be a volt gyarmatokról, főleg Algériából, Tunéziából és Marokkóból, őket hívják összefoglalóan maghrebieknek. A
szó arabul nyugatot jelent.

[7]        Tisztelgés, elismerés

[8]        Ezért is lehet olyan rémisztő a többségi társadalom számára az iszlám: ezek az obskúrus középkori
barbárok egyszerűen hisznek istenben! Noha van némi keresztény (és zsidó) reneszánsz is Európában, ez
azonban aligha jelent valódi vallási újjászületést. Inkább valamiféle hagyományhoz való fokozottabb
ragaszkodásról lehet szó, azaz tulajdonképpen identitás-keresésről. (Lásd például a több százezres
melegházasság-ellenes tüntetéseket Franciaországban, melyekben kulcsszerepe volt a katolikus szervezeteknek,
„a hagyományos keresztény család védelmében”.)  
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Az ötödik hadoszlop (második rész)

Balázs Gábor

A hittől az identitásig

A kilencvenes évek elejétől egy új jelenségre figyelhettünk fel. A
francia társadalom peremére vetett, a szüleik és nagyszüleik révén maghrebi
származású (állítólagosan) „integrálódott” fiatalok, identitásuk iszlám
összetevőjét kezdték egyre inkább hangsúlyozni. A látens, vagy kevésbé
látens rasszizmust és társadalmi kirekesztést személyük, identitásuk elleni
támadásként élték meg, így a védekezésük is ennek megfelelő volt.

Sokszor halljuk külvárosi fiúk és lányok szájából a „respect” szót, ha
társadalmi témákra terelődik a szó. Ezzel azt fejezik ki: respektáljátok személyünket és választott identitásunkat!
El kell fogadni: az iszlám az ő alapvető kulturális és szociális identitásuk, egyben a kulturális tőkéjük, amellyel az
„eredeti” franciák nem rendelkeznek. A társadalmi kirekesztés egyik eleméből tehát így lesz büszkén viselt
megkülönböztető jegy. A kör így zárul be.

Az identitásjegy egyben az ellenállás egyik összetevője, mely - mondjuk így - „baloldali” szempontból sem

mindegy
[i]

. Ezt nem voltak hajlandók megérteni azok, akik a legócskább érvekkel támadták a szélsőbaloldali NPA-
t (pl. hogy „olvassátok újra Marxot”, „az imámok pártján álltok”...), amikor a párt egyiszlám fejkendőt viselő fiatal
lányt indított az egyik külvárosban. Az igencsak emancipáltnak tűnő hölgy hiába mondta, hogy senki sem

kényszeríti arra, hogy foulard-t
[ii]

 viseljen. Hiába magyarázta, hogy maga is a laicitás híve, hogy számára a
fejkendő egy hagyományhoz, egy helyhez (nem Mekkához, hanem az adott külvároshoz...) való kötődést jelenti,
valamint az ellenállás egyfajta formáját. Semmi sem számított. Józan ésszel a fejkendő ügyet valamiféle integrista
vallási jelnek tartani, elképesztő idiótaság. Lehet erre úgy tekinteni, mint a „nőket rabszolgaságban tartó”
obskúrus vallás” szimbólumára? Ki ne látott már fejkendőben, de miniszoknyában, testhez álló farmerben,
átlátszó blúzban lányokat? Nem beszélve arról, hogy a foulard szexi, és ezzel a fejkendőt viselő lányok is tisztában
vannak. Viselését2004-ben betiltották a francia iskolákban. A rendelkezést a baloldal is megszavazta, mint
hivalkodó „ostensible” vallási jelképet. Ilyen tényleg csak paranoid társadalmakban fordulhat elő!

De a lényeg mégiscsak ez: az iszlám (nagyon is viszonylagos) „előretörése” nem elsősorban vallási kérdés,
hanem identitás-ügy. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az „iszlám öntudat” legalább annyira külső
körülmények hatására erősödik, mint valamiféle egyéni belső meggyőződésből. Ráadásul a „fenyegetett többségi
nemzeti kultúra” szemszögéből gerjesztett „iszlám-probléma”, és az ekörül zajló közéleti vita, erősíti az iszlám
szolidaritást. Az iszlámhoz való tartozás, melynek külső jeleit néhányan viselik is, nagyon kevéssé írható le a
„vallás felé fordulás”, az „iszlamizáció”, vagy a „kommünotarizmus” kategóriáival. Inkább egy diszkriminált
identitással való természetes szolidaritásról van itt szó. Ez persze ennek a dolognak a határait is jó körülírja.
Bármilyen erős legyen ez a szolidaritás (mögötte esetleg valódi vallásos érzülettel), a legtöbb „bevándorló”
számára az iszlám mégiscsak magánügy. Erre utal az is, hogy a feltűnő iszlám külsődleges jegyek igen ritkák a
francia társadalomban.

 

Franciák, ahogy mások?
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A probléma nem is bennük van, hanem a társadalomban, amelyben élnek. Minden probléma, amellyel az
európai muzulmánok találkoznak, rögtön az ő specifikus problémájukká válik, és azonnal kapcsolatba kerül a
vallásukkal. Ezt a poszt-”szeptember 11” szindrómát mindenki ismeri: az iszlám idegen test, és „ötödik
hadoszlop” a civilizációk harcában, a mohamedán állampolgárok lojalitása megkérdőjelezhető, hiszen a

külvárosokban iszlám lázadásokra került sor
[iii]

 - és így tovább.

A valóság ezzel szemben az, hogy ezek a másod-, harmadgenerációs „bevándorlók” igen kevéssé
különböznek a társadalom többi részétől. Arról pedig egyszerűen szó sincs, hogy teljesen szakítanának az európai
(ez esetben a francia) társadalommal, melynek „tagadnák az alapvető értékeit”. Ez gonosz, rosszindulatú, tragikus
következményekkel járó, ostoba előítélet, és nem az integrációjuk kudarca.

Minden szociális felmérés azt támasztja alá (ha nem vagyunk teljesen eszementek), hogy a nemzeti
identitás és a vallási hovatartozás nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. E kettő egész egyszerűen más
dimenzióban játszik szerepet, de semmiképpen sem egymás alternatívájaként jelentkezik. Ahogy a származási
országban maradt családtagokkal való szorosabb kapcsolattartás sem zár ki más nagyon is közeli kapcsolatokat
„eredeti” franciákkal, úgy egy kerülethez, vagy egy külvárosi részterülethez való tartozás sem megy szembe a
nemzeti identitással. (Ez utóbbi legtöbbször nem is etnikai karakterű.) És persze abban is biztosak lehetünk, hogy
a vallási hovatartozás ezeknél a fiataloknál „identitás-karakterű” jellemző, azonban távolról sem kizárólagos. Az
iszlámhoz való tartozás bonyolult egyéni élettapasztalatok eredője, a kívülállóknak pedig tanácsos nem mindent
vallási jelenségnek látni, még ha az elsőre annak is tűnik. Ahogy egy francia kutató megfogalmazta: „manapság
muzulmánnak lenni Franciaországban [és Európában] nem egy program, vagy egy koherens gyakorlat”.

Mert hát maga az integráció, a társadalomba való befogadtatás nem két véglet. Nem az asszimiláció és a
marginalitás között írható le, hanem folyamatként: a megőrzés, az új létrehozásának és az idegen dolgok
befogadásának folyamataként. Ebben nincs egységes modell.

Szinte bizonyos, hogy ezeknek a másod-, harmadgenerációs „bevándorlóknak” sajátos társadalmi
tapasztalata van: úgy élnek mint mindenki más, azonban mások másnak látják őket... A bennük lévő, nagyon is
létező feszültség a kulturális asszimiláció, és a szociális kirekesztés kettősségéből adódik.

 

Az iszlamofóbia sötét titkai

Ha a mainstream véleményekre vetünk egy pillantást a kép elég egyértelmű: iszlámofóbia egyszerűen
nem létezik, vagy ha mégis, az a nép sara. Azoké az alsóbb néposztályoké, akik „retardáltak, nacionalisták és
idegengyűlölők”. Az „integristák” pedig áldozati szerepben folytathatják az európai nemzetek megsemmisítésére
irányuló aknamunkájukat, igyekeznek elhallgattatni az iszlám reformereket - legfontosabb szövetségesükkel az
islamo-gauchiste baloldallal - akik vagy „hasznos idióták”, vagy egyszerű nemzetárulók.

Idehaza az un. „baloldali” politikusok, közírók, szavazók nálunk is hasonló panelek mentén működnk.
Elég egy pillantást vetnünk a magyar balliberális sajtóra, honlapokra, amikből kiolvasható, hogy a nép ostoba
gyűlölködő fajankók gyülekezete, amely megérdemli a sorsát. Demokráciánk egyetlen „védőbástyája” a fehér,
nagyvárosi, tanult, jólnevelt középosztálybeli, aki ATV-t néz és Élet és Irodalmat vagy galamus.hu-t olvas.

No de vissza Franciaországra és az iszlámgyűlöletre! Aligha tagadható, hogy ha van igazi felelőse a mai
elképesztő helyzetnek, az maga a politikai elit (azaz maga az állam), és persze az értelmiség.

Nem egy műveletlen beborozott touloni melós, hanem maga a korabeli baloldali miniszterelnök Pierre
Mauroy mondta az 1983-as nagy Renault-sztrájk idején: „a bevándorló dolgozókat vallási és politikai csoportok
lázítják, mégpedig olyanok, amelyeknek vajmi kevés köze van a mai francia valósághoz”. (Mondta, miközben a
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sztrájkoló munkástömeg nagy részét az algériaiak és marokkóiak alkották.) A belügyminiszter pedig integrista
muzulmán, siíta sztrájkolókról beszélt. (utóbbi Khomeini miatt szitokszó volt akkoriban.)

E történések folytatása és egyenes következménye lett az a politikai irányvonal, melyet a bevándorlók
szociális juttatásainak lefaragásáról elhíresült mai szocialista kormány képvisel, élén Manuel Valls
miniszterelnökkel. Nem kell hozzá nagy jóstehetség: iszonyatos bukás lesz ebből is! Serge Halimi, a nem is
radikális Le Monde diplomatique kitűnő vezérpublicistája hónapok óta sikoltja az éterbe: „Ássátok a saját
sírotokat!” Mindenki meg fog lepődni a 2017-es elnök- és parlamenti választások előtt vagy után, mert
bekövetkezik a teljes katasztrófa...

Azok, akik arról döntöttek, hogy minden ellenállási jogot kivesznek a munkások kezéből pusztán azért
mert „idegenek”, még mindig ott vannak a politikai élet környékén. Mert nem egy elzászi proto-fasiszta, hanem
Laurent Fabius volt szocialista miniszterelnök (ma külügyminiszter), az emberi jogok fáradhatatlan harcosa
jelentette ki már 1984-ben, hogy a Nemzeti Front „helyes kérdéseket tesz fel, csak rossz válaszokat ad rá”.

(Érdemes megjegyezni: más „baloldaliaktól” is hallottuk már ezt
[iv]

).

És persze a jobboldal és a szélsőjobboldal hamar eltanulta: a nagypofájú melósokat muzulmánoknak kell
hívni, az segít.

 

A népellenes erőszak

Végül is ez az iszlamofóbia legfontosabb funkciója: a rasszizmus elfogadhatóvá tétele
[v]

.

Az illegális bevándorlókat sem a nép javaslatára tartják szerte Európában még a börtönöknél is rosszabb
körülményeket nyújtó helyeken, ahol bűnözőkként, emberalatti lényekként, „illegális emberekként” kezelik őket.
(SENKI SEM LEHET ILLEGÁLIS!- vö. G. Agamben, homo sacer). Nem a „populista nép” [sic] a bűnös az
elképesztő kitoloncolási kvótákban, a kényszer charter-járatokban, és abban sem, hogy a nyugati országokban
dolgozó milliókat megfosztják a szabadságtól és egyenlőségtől...                

Legalább annyit elvárhatnánk a mostani baloldaltól, hogy ezt ne tegye... De erről szó sincs! A „baloldal
érti a nép biztonságra, és a rendre való igényét” - ugye ismerős a kijelentés... A forrás a „halhatatlan” Anthony
Blair, akinek háládatlan hívei épp most újítják meg a magyar baloldalt. (Az eredmények jól láthatók...) A „rendet”
persze a papírok nélküli bevándorlók fenyegetik, különösen ha arabok, pakik, feketék stb. Mi kelet-európaiak is
sorra kerültünk - ahogy nagyon is várható volt. A bajok gyökerét tekintve véletlenül se jut eszükbe olyasmi, mint a
kapitalizmus őrületeinek megfékezése, az országokat, osztályokat, generációkat kétségbeesésbe és nyomorba
taszító „válságkezelés”... (Bár most már ez az elnevezés sem létezik, csak egy egyszerű magyarázat: „ilyen az élet
és kész!”...) Talán ismerős a régi mondás: „az antiszemitizmushoz nem kellenek zsidók”. Magyarországon az
iszlámgyűlölethez nem volt szükség még iszlám vallásúakkal való érintőleges kapcsolatra sem.

Az a gondolat, hogy a bevándorlással, és az iszlámmal nem stimmel valami, a nyolcvanas évekre vált
politikai közhellyé. Előzménye a hetvenes évek „új filozófiájából” a reakciós eszme-forradalomból jött. Napjaink
előítélet-gyűjteményét, hogy az arabok és a feketék teszik tönkre a francia oktatási rendszert, hogy ők verik szét
az egyébként teljesen rendben levő külvárosokat, hogy ők jelentik a veszélyt szabadságunkra, hogy ők akarják

rabságba vetni asszonyainkat – nem a végtelenségig kizsákmányolt elkeseredett petites blanches
[vi]

 pénztárosnők
találták ki, hanem értelmiségiek. Talán ez is ismerős: „túl sokan vannak a foci-csapatunkban”, „idejöttek a saját
ostoba szokásaikkal és itt is akarnak maradni.” (Ahogy valaha mondták ugyanezt a zsidókról és a jöttmentekről...)
Folytathatnánk a sort.



2021. 12. 23. 15:23 www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=181

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=181 17/33

Kik találták ki az iszlám veszélyt, az „Euarábiát”, a fenyegető „iszlamizációt”? Nem más, mint a fent
említett értelmiség. Elsősorban ők szégyelljék magukat, ne a megint becsapott, a népellenes erőszak ópiumával
elkábított szegény szerencsétlen nép.

Mert a népellenes erőszak - ez az iszlamofóbia igazi sötét titka.

 

A neokonzervatív-neoliberális ellenforradalom sikere

Persze most már vannak arab miniszterek (egyébiránt mindkét politikai oldalon), afféle „dísz-zsidók”.
Franciaországban például a híres beur-meneteket szervező, később az SOS Rascisme élén álló Harlem Désir:

maga a katasztrófa... Szimbóluma annak, hogy egy arab akkor lehet sikeres („bien intégré”
[vii]

), ha mindent
elfelejt abból, amiért valamikor harcolt. A hatalmi pozícióba kerülő színes bőrű bevándorlók szociológiai profilja
igencsak specifikus. Igen gyakran nők, középosztálybeliek, diplomások, és semmiféle külső vallási jelet nem
viselnek magukon. Sőt: elleneznek minden ilyesmit, támogatják a foulard iskolai tiltását, és a laicitás lelkes hívei.
Egyszóval a megfelelő bevándorló politikus az, aki pontosan az antitézisét nyújtja mindazoknak az előítéleteknek,
melyek a politikai- és média-elitben léteznek róluk.

A fő kérdés abban áll, vajon ki és mi idézte elő ezt a helyzetet? Az értelmiség, a politikai elit sokadik
árulása, mely közhellyé, azaz „többségi véleménnyé” vált? (Persze hogy többséginek nevezhető-e, ebben még
lehetnek kételyeink.)

Ha ez így van, akkor ne háborogjunk cinikus módon a „populistákon”
[viii]

.

Akik harminc éve etetik a szélsőjobboldali szörnyet, most széttárják a karjukat és nem értik mi történik.
Mindez a „populisták” hibája, vagy persze magáé a populusé, az iszlám integristáké, a válságé... Mindenkié,
leszámítva magát a politikai és média elitet.

Az „iszlám” és a bevándorlás-kérdése a politikai jobboldalon a helyezkedés alapvető eszköze lett. (Attól
függetlenül, hogy Franciaországban a második, harmadik generáció már nem is „bevándorló” - a szó valódi
értelmében.) Manapság azok a pártok népszerűek, akik a lehető legtöbb rosszat tudják elmondani az Európai
Unióról. (Ki állítaná, hogy nincs – persze csak máshogy – igazuk?) Egyre gyakoribb, hogy a nagy jobboldali

(„mérsékelt”) pártok személyi állományának jó része egyenesen a szélsőjobbról érkezik
[ix]

. Mindez azt mutatja,
hogy egyre kevesebb a különbség a mérsékelt jobboldal és a szélsőjobboldal között. Lényegében csak az unióhoz
való viszonyban különböznek. Persze az unió egyre népszerűtlenebb, tehát további „szélsőjobboldali előretörésre”
lehet számítani mindenfelé. A jövőben széles körben várható a szélsőjobboldali gondolatok társadalmi térnyerése.

Mindez elválaszthatatlan a baloldal nagy vereségétől, minden emancipatorikus terv feladásától, bármely
progresszív reform lehetetlenségétől, a szellemi állomány tragikus zülléséről, a neokonzervatív-neoliberális
ellenforradalom sikerétől. Ettől még persze alakulhatnak baloldali kormányok (noha egyre ritkábban történik
majd meg), merthogy az inga időnként kileng. Sőt, lehet hogy a jövőben a mérsékelt jobboldal is ritkábban jut
kormányzati szerephez (már most sem népszerűek, mert EU-barátok) - de e jelenség elemzése most messzire
vezetne.

 

Az elit osztályegysége ténykérdés

A kérdés végül is rém egyszerű: ha a társadalom- és a gazdaságpolitikában lényegében megszűnt a
különbség a két oldal között, akkor logikusan kerülnek más jellegű problémák a politika középpontjába. Az is igaz
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lehet, hogy a „bevándorlás”, az „integráció” maradt a kevés területek egyike, ahol az államok még kiélhetik teljes
hatalmukat. Ez néha erősen kompenzációs jellegűnek tűnik: az államok úgy küzdenek kevéssé lényeges
kérdésekért, mintha az életük múlna rajta. (Az Európai Unió gazdaságpolitikai béklyója a tagállamokat kemény
korlátok közé szorítja, úgyhogy valódi választásuk alig van. )

A közgazdasági bűvészkedés által meghatározott „hiánycélok”, és az ezekből következő megszorítások azt

eredményezik, hogy a politika fókuszába a „kulturális” (franciásan : sociétales) kérdések kerülnek
[x]

. A
homoszexuálisok jogai, a női egyenjogúság kérdései, de elsősorban és mindenekelőtt a bevándorlás kérdése és az
iszlám (mint „tőlünk eltérő kultúrájú emberekkel való együttélés”).

Azonban azt is nehezen lehetne tagadni, hogy ezeknek a kulturális kérdéseknek a kezelése és képviselete
is meglehetősen osztályszempontú: a homoszexuálisok és a nők jogainak előtérbe helyezése (vagy legalábbis
annak módja) elsősorban középosztályi probléma, míg az iszlámmal, a „bevándorlással”, kitűnően lehet „lefelé
rúgni”. Utóbbi mindig egy irányba mutat: a bevándorlás kérdése szociális harc is, „fordított osztályharc”, ahol az
elit osztályegysége nagyon is szemmel látható ténykérdés.

 

A társadalmi modernitás lehet-e bevándorló ellenes?

A problémát az okozhatja, hogy ebben a nagy egységükben is fogy a talaj a lábuk alatt
[xi]

. Mivel a teljesen
irracionális gazdaságpolitikában valóban nincs különbség baloldal és jobboldal között, ezért a szélsőjobboldal (és
halkabban a szélsőbal is) azt mondja: ezek egykutyák...

Tényleg egykutyák
[xii]

, és igazuk van.

Ma már nagyon kevéssé bizonyos a közhely, hogy a szélsőjobboldali szavazat csak az idegengyűlöletből
ered. Ez valóban kevéssé bizonyított, noha a politikai kommentátorok így hiszik, a pártok és a média is, szóval a
dolog vitán felül áll. Ami ma fontos szerepet játszik, az az elit-ellenesség, az unió erőteljes bírálata, a neoliberális
gazdaságpolitika elvetése - és így tovább. Azonban ezeket a szociális kérdéseket a mérsékelt jobb- és baloldali elit
képtelen megoldani, ezért lesz a szélsőjobboldali szavazat mindenképpen „rasszista” voks, és ezért lesz a baloldal

„kulturális kérdés”
[xiii]

.

A nem is olyan nagyon titkolt szociális háború, az iszlám elleni támadás nem is oly nagyon titkos
fegyvere. Ez a rassz nélküli rasszizmus, ez a széles körben immár elfogadott, respektált gyűlölet a fejünkbe
táplálja, hogy egy „fenyegetett”, „ostrom alatt lévő” társadalomban élünk, amely allergiás mindenre ami idegen.

Ez egy kevert társadalomban lényegében állandó polgárháborút jelent, melyet respektálható elvek

(laicitás, republikanizmus, „a nők jogai”
[xiv]

… stb.) nevében vívnak. Gyomorforgató. Csak semmi rasszizmus, ezek
az emberek egyszerűen „problémát jelentenek”, fenyegetik a köztársaságunkat, a laicitásunkat, a nők jogait, a
békés együttélést. Ez a „humanista” (sőt, egyenesen antirasszista!) maszk alatti gyűlölet nem csak az iszlámot
érinti, hanem a romákat, a kelet-európaiakat, a szociális rendszer „parazitáit”. Ebből a gyűlöletből épülnek fel a
schengeni határok, a bevándorlók szempontjából börtönként működő „ideiglenes központok”, ebbe a gyűlöletbe
fulladnak bele az afrikaiak Lampedusánál, vagy éppen a görög szigeteknél.  

Pedig nincs másról szó, mint hogy az európai társadalmak a bevándorlás tömegessé válása után
megváltoztak. Nem működhetnek tovább olyan írott és íratlan szabályok szerint, melyek egy teljesen más
társadalomban számítottak természetesnek. Meg kell szoknunk: ezek az emberek ide érkeztek, itt vannak és itt is
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fognak maradni. És ők is itthon vannak. Az iszlám elleni keresztes háború vitézeinek, akik mindenkit a
„bevándorlókkal” riogatnak, valójában a kevert társadalmakkal van gondjuk. De hát ez legyen az ő gondjuk.

Ha vannak igaz ”antimodernisták”, azokat nem a külvárosokban kell keresnünk, hanem belvárosi
értelmiségi lakásokban, TV-stúdiókban, egyetemi tanszékeken és újság-szerkesztőségekben. Ez a New Age-
rasszizmus szeret azzal riogatni, hogy a civilizációk háborújában, a „bevándorlók” az ötödik hadoszlop tagjaiként
belülről fenyegetik civilizációnkat.

Mit mondhatnánk?

Bár igaz lenne.

 

[i]         A történetről, a francia iszlamofóbiáról l. Balázs Gábor: „Irtsátok ki a gyalázatost!”, Beszélő, 2011. július-
augusztus.

[ii]       Fejkendő, a muzulmán nők hagyományos viselete, amely elfedi a hajat.

[iii]    Ennek a tarthatatlan voltáról, magukról a lázadásokról: Balázs Gábor: „Allo la France, ici la banlieue...”,
Kritika, 2006/4.

[iv]     És persze szerencsétlen sorsú hazánkban ezt halljuk a Jobbikról is (immár az egyre inkább a teljes
talajvesztés állapotában levő magyar baloldalról): mintha a „cigánybűnözés” emlegetése lenne a „valós
problémafelvetés”, vagy a „rend” hiánya lenne az igazi gond a magyar falvakban, nem tragikus szegénység...

[v]        Másutt, Franciaországban különösen, a nyílt rasszizmus nem divat. Ha egy franciának megmutatnák, hogy
mit írt a magyar balliberális sajtó például a 2005-ös külvárosi lázadásokról (a köztiszteletben álló Váncsa István,
az elképesztő Tóta W. Árpád stb. ) alighanem meglepődne, hogy ezek a sötét figurák még mindig „baloldali”
lapokba írnak, erkölcsi értelemben még léteznek, nincsenek kiközösítve stb.

[vi]     Kis fehér

[vii]   Integrálódott, elfogadott és sikeres

[viii]            A kifejezés példátlan diadalútja, mely régóta elszakadt minden valós történeti-ideológiai jelentésétől
(különösen persze Európa fekete lyukában, Magyarországon), nem véletlen. A mindent (így semmit sem) jelentő
kategória egyrészt szolgál a nép megvetésének kifejezésére, másrészt természetesen a szélsőjobb és az (igen
mérsékelt, szintén mélyválságban levő – vö.: „pénzügyi tőkézés”, „bankározás”, fehér, nyugat-európai
osztályönzés, „munkahelyvédelem” stb.) szélsőbaloldal összemosására. Erről is írtunk már: „Görögország és a két
szélsőség teóriája”, http://www.rednews.hu/hirek-a-frontrol/default/gorogorszag-es-a-ket-szelsoseg-
teoriaja.html .    

[ix]     Franciaországról ezzel kapcsolatban vö.: Balázs Gábor: „A francia Tea Party születése”, Új Egyenlítő,
2013/4. Magyarországon sincs ez másként: érdemes lenne egy kutatóintézetnek egyszer megvizsgálnia, hogy a
Fidesz hány helyi kádere, önkormányzati képviselője, polgármestere érkezett a MIÉP-ből vagy ifjúsági
szervezeteiből. Valószínűleg elég megdöbbentő képet kapnánk: ma már az is látszik, hogy tulajdonképpen ez volt
a polgári körök értelme.

http://www.rednews.hu/hirek-a-frontrol/default/gorogorszag-es-a-ket-szelsoseg-teoriaja.html
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[x]        Ezért van az, hogy a nyugat-európai országokban is kultúrharc folyik (még ha erről a fáradt „bezzeg
Európa”- litániába menekülő magyar ballib sajtó nem is igen tud), mely lassan valóban a fő politikai törésvonalat
jelenti a baloldali és a jobboldali pártok között. Pár gondolatot idézünk a mérsékelt jobboldali „Le Figaro” című
napilap (egyébként az ország legnagyobb országos napilapja, a médiamágnás-fegyverkereskedő és jobboldali
szenátor Serge Dassault tulajdona) 2014 május 16-i számából: „Conchita Wurst: a mai európai férfi egy szakállas
nő, a mai, divatos ideológia terméke, amely nem hajlandó tudomást venni a nemek, a kultúrák és a népek közti
különbségekről”; „az európai elit… már deklarálta a nemzetek halálát az univerzalizmus és a hódító iszlámmal
való megbékélés nevében”; „a civilizációk harca elképzelhetetlen ezen Európa-hívők számára, akik készek minden
megalázkodásra, hogy békét vásároljanak maguknak”, „az európai civilizáció veszélyben van” (ezt maga François
Fillon volt miniszterelnök mondta nagyinterjújában), „az iszlám világ egyre nehezebben rejti véka alá a Nyugat
iránt érzett gyűlöletét, amelyet a muzulmán közösségeinkben rejtőzködő dzsihádista csoportok is terjesztenek”;
„Christiane Taubira igazságügyminiszer nem énekelte a Marseillaise-t”; „Mely adónem árt a legtöbbet a termelés
növekedésének? A progresszív jövedelemadó”; „az elmúlt 15 évben Franciaországban a munka termelékenysége
kevésbé gyorsan nőtt, mint a bérek: magában a termelési rendszerünk szívében van tehát a probléma, amely
lerombolja versenyképességünket”... Ennek a másik oldala természetesen, hogy a két oldal gazdaság- és
társadalompolitikájában lényegében egyre kevesebb különbség fedezhető fel. Azaz: az „osztályharc” frontvonalai
nem esnek egybe a politikai törésvonalakkal. Főleg ennek köszönhető a szociális fordulatot végrehajtó
szélsőjobboldal sikere. (Ne feledjük, a tíz évvel ezelőtti szélsőjobboldali pártok többnyire liberális
gazdaságpolitikát vallottak). A francia Nemzeti Front átalakulásról l.: Balázs Gábor: „Egy perc néma csend: a
francia szélsőjobboldalról”, Egyenlítő, 2012/4.

[xi]     A valóban botrányos magyar választási rendszert azért sem érhették komolyan vehető kritikák Nyugatról,
mert ott pedig évtizedek óta példátlan igazságtalansággal tartják távol a szélsőjobboldalt a törvényhozásokból
(vagy csökkentik minimálisra befolyását). Például a húsz százalék körüli francia Nemzeti Frontnak két
képviselője van a majd 600 fős Nemzetgyűlésben.

[xii]   [xii] Jellemző volt erre a joggal teljes érdektelensége fulladt Junker-Schultz-vita mindenki számára
nyilvánvaló vált tanulsága: alapvetően semmi különbség nincs a két amúgy is konszenzusos jelölt között.
(Juncker körülbelül a legkevésbé őrült jobboldali, Schultz pedig a legjobboldalibb baloldali technokrata.)
Mindketten elsősorban európai bürokraták, minden fantázia, minden ötlet, minden mondanivaló nélkül.

[xiii]            A francia Terra Nova nevű think tank remek – és persze megvalósított – ötlete volt a 2012-es
kampányban, hogy a francia Szocialista Párt forduljon a menthetetlenül „retrogárd fehér alsó középosztály” felől
a „kulturálisan nyitott” középosztály felé. Voilà, ma magasan a Nemzeti Front a legnagyobb munkáspárt.
(Egyébként a parlamentarizmus kiüresedésének további jele, hogy már a pártok programalkotása is kikerült a
párttagság demokratikus ellenőrzése alól, hogy semmilyen demokratikus legitimációval sem bíró
„kutatóintézetek” kezébe kerüljön. Ezek javaslatai minden alaposabb elemzést, ideológiai elkötelezettséget
nélkülöznek, és minden pártnál éppen hogy csak 50 százalékos arányban jönnek be.)

[xiv] Ezt próbáltuk bemutatni említett iszlám cikkünkben: a „meghamisított laicitás” („la laicité falsifiée”, hogy
Jean Baubérot híres, nagyszerű könyvének a címét idézzük), aligha véletlenül ma már elsősorban a
szélsőjobboldal szlogenje.
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A szarajevói merénylet ürügyén újraértelmezik a történelmet: a Balkánt
hibáztatják

Jean-Arnault Dérens és Laurent Geslin

Napjainkban terjedőben van egy olyan történelemszemlélet,
amelyben az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse elleni
merényletet okolják az I. világháborúért. E szemlélet alapvetően a
szerb politikát hibáztatja, befeketíti a balkáni népeket, és elkeni a
tizennyolc és fél millió halottal járó vérengzés valódi okait.

A merénylet 100. évfordulójához közeledve gyakran teszik fel a
kérdést: Európa sorsa tényleg 1914. június 28-án dőlt el? Aznap egy fiatal
„jugoszláv” nacionalista Gavrilo Princip, a titkos Ifjú Bosznia mozgalom

tagja meggyilkolta Ferenc Ferdinánd főherceget, az osztrák–magyar császári és királyi korona várományosát, és
feleségét Chotek Zsófia grófnőt. Az ifjú merénylőt a szerb királyság egyes titkosszolgálati szervei befolyásolták.

A gyilkos cselekmény történelmi értékelése ellentmondó. A náci katonatisztek, amikor 1941-ben elfoglalták
Szarajevót, levették az eseményről megemlékező kőtáblát, és az éppen születésnapját ünneplő Hitlernek
ajándékozták. A szocialista Jugoszlávia egy új emléktáblát állíttatott, melybe bevésték Gavrilo Princip
lábnyomait. A fiatal forradalmárt a szocialista Jugoszlávia „hősként” és „felszabadítóként” ünnepelte. Ma
Szarajevó polgármestere új emlékművet állít fel a meggyilkolt főherceg emlékére. Gavrilo Princip mellszobrát
pedig Belgrádban, a Kalemegdan téren készülnek felállítani.

 

A Nyugat ideológiai bosszúja

Az angol történész, Christopher Clark a gyilkos merénylet újfajta értelmezését adta közre világszerte
sikeres bestsellerében, Az alvajárókban. (Alcíme: Hogyan indult Európa a háborúba 1914-ben?). Megítélése
szerint a szarajevói merénylet nem csupán ürügyként szolgált az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbia elleni
hadüzenetéhez. Maga a merénylet lett a gyújtózsinór, amely az akkori szövetségi rendszereken keresztül, az első
világháború valódi indító oka lett.

A szarajevói merénylet újraértékelése és felértékelése után az angol történész arra a következtetésre jutott,
hogy a szerb politikának központi szerepe volt Európa háború felé sodródásában. A déli szláv népek esetleges
egyesítésének gondolata akkoriban megmozgatta a Balkánt, valamint az Osztrák–Magyar Monarchia érintett
területeit. A Belgrád és Bécs közötti kapcsolatokat elsősorban az mérgezte, hogy a Monarchia 1878-ban
ellenőrzése alá vonta, majd 1908-ban annektálta Bosznia-Hercegovinát.

Christopher Clark megközelítése enyhíti az imperialista nagyhatalmak szerepét a Balkánon. Nem
foglalkozik a meggyengült Oszmán Birodalom maradékának nagyhatalmi felosztásával, ugyanakkor hosszasan
kitér az 1903-as tragikus puccs körülményeire, amikor is a szerb Obrenovics dinasztia helyére a Karagyorgyevics-
ház került. A trónfosztott királyi család tagjainak meggyilkolása – Clark interpretációja szerint – példa a szerb
„barbárságra”, „királygyilkos hajlamra”, ami végső soron magyarázatot ad a szarajevói merényletre is.

A szerb történészek „történelmi revizionizmusnak” nevezik Christopher Clark munkáját. Egyes
nacionalisták a nyugatiak ideológiai bosszúját látják e szemléletben, ami azt célozza, hogy a szerbek nyakába
varrjanak mindent, így az 1990-es évek balkáni háborúit is. De Clarkot még mások is kritizálják. Így például a
bosnyák író és újságíró, Muharem Bazdulj. Ő a történelem újraértelmezésének tartja ezt a felfogást, amelyben
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szándékosan keverik össze a szerb nacionalizmust és a jugoszláv egyesítési törekvéseket
[1]

. Megítélése szerint az
Osztrák–Magyar Monarchia jelenlegi rehabilitálásának az a célja, hogy visszamenőlegesen is megtagadjanak
minden legitimitást a jugoszláv modelltől. A 2014. június 28-i „Szarajevó, Európa szívében” projekt, amit a
százéves évfordulóra terveznek, és amit az Unió finanszíroz, a francia–osztrák megbékélési modellt ünnepli. Amit
azonban a centenáriumi rendezvényeken igyekeznek mélyen elhallgatni, az a múltban gyökeredző jugoszláv álom,
ami a délszláv népek közös életéről szólt volna.

Clark elemzése megerősíti a média által is széles körben terjesztett „sötét Balkán” képet. Az 1990-es évek

elején Robert D. Kaplan újságíró publikálta a Balkan Ghosts
[2]

című könyvet, ami erősen befolyásolta az
amerikaiak Balkán megítélését. Ebben a szerző nem kevesebbet állított, miszerint az első világháború gyökereit a
balkáni régióban kell keresni. A második világháború pedig csak következménye volt az elsőnek, így itt is
megtalálhatjuk a 20. századi Európa minden bajának okát: a szerb és az ehhez hasonló horvát nacionalizmust,
amelyek aztán megteremtették a fasizmus és a kommunizmus „ideológiai alapjait”.

A bolgár történész, Maria Todorova szerint a Nyugat ilyenfajta képzelődése a „vad Balkánról
[3]

” arra
szolgált, hogy ellenfényt vetítsen a „valódi” Európára, amely modern és civilizált. Pedig 1914-ben, az első
világháborúban történt meg először, hogy a szerb és horvát fiatalok parancsra ölték egymást a lövészárkokban. A
horvátok az Osztrák–Magyar Monarchia egyenruháját viselték, míg a szerbek a szövetségesekét. 

A történelmi átértékelés egy olasz újságíró Domenico Quirico elemzésével vált teljessé: „Szarajevó, a
sötétség szíve. Szarajevóban immár száz éve összedőlt az európai öntudat és csak nyög a romok alatt. El kell jönni

a Balkánra, hogy megértsük ezt a korlátolt önzést, ami megölte Európát
[4]

.”

Ez az értelmezés, olyan „apróságokat” került ki, mint az imperialista hatalmak ütközése, a gyarmatosítás, a
fasizmus és a nácizmus. A 20. század minden bajának okát sikerült megtalálni: a „vérrel átitatott Balkánban”…

 

A szerző újságíró, a Le Courrier des Balkans [Balkáni Szemle - http://balkans.courriers.info ] honlap
főszerkesztője.

Fordította: Morva Judit

 

[1]          Lásd Muharem Bazdulj: Attentat de Sarajevo: Gavrilo Princip, Hitler et l’idée yougoslave. Entretien
avec Vuk Mijatović  [A szarajevói merénylet: Gavrilo Princip, Hitler és a jugoszláv elképzelés. Interjú Vuk
Mijatoviccsal], Le Courrier des Balkans, 2013. november 25.

[2]          Robert D. Kaplan: Balkan Ghosts: A Journey Through History [A Balkán árnyai: történelmi utazás],
réédition Picador, New York, 2005.

[3]          Maria Todorova: Imaginaire des Balkans [A balkáni képzelgések], francia kiadás, Párizs,Editions de
l’EHESS, 2011.

[4]          Domenico Quirico: À Sarajevo, la conscience de l’Europe râle sous les décombres [Szarajevóban, a
romokban hever az európai öntudat], La Stampa/ Le Monde, supplément Europa, 2014. január 16.

http://balkans.courriers.info/
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Bíróságtól bíróságig – végül mindig a népek fizetnek

Benoît Bréville és Martine Bulard

A kedvező erőviszonyok kierőszakolására és „jogaik”
érvényesítése érdekében a multinacionális óriáscégek már több mint
ötszáz esetben pereltek be különböző államokat.

31 euróért már érdemes lehajolni! A francia Veolia, a víz és csatorna
ágazatban aktív óriáscég csatába indult az egyiptomi „arab tavasz” szinte egyetlen

eredménye ellen: a minimálbért havi 400 fontról 700-ra emelték (41-ről 72 euróra, úgy 12 ezer forintról majd 22

ezerre[1]). A multi ezt elfogadhatatlannak ítélte és 2012. június 25-én panaszt emelt Egyiptom ellen a Beruházási

Viták Nemzetközi Központjánál (ICSID[2]), ami a Világbank egyik hivatala. Az ok? Az „új munkaügyi törvény”
nem felel meg egy, az Alexandriai Városi Tanáccsal a hulladékkezelés kiszervezésére aláírt „private public

partnership” típusú szerződés feltételeinek
[3]

.

A jelenleg tárgyalt transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP[4]) egyik rendelkezése lehetővé
tenné, hogy a vállalatok bepereljék az államokat – legalábbis az USA és a munkáltatók érdekvédelmi
szervezeteinek elképzelése szerint. Így az egyiptomi malőr minden, a TTIP-t aláíró kormánnyal előfordulhatna.

Az „államok és befektetők közötti viták szabályozásának” jövedelmező ötlete már számos magáncégnek
jelentett jó üzletet. 2004-ben az amerikai Cargill például 90,7 millió dollárt (66 millió eurót avagy 20 milliárd
forintot) fizettetett ki Mexikóval, amelyet egy új, a szódavízre kivetett adó miatt ítéltek meg. 2010-ben a Tampa
Electric Company kapott 25 millió dollárt Guatemalától, amikor megnyerte az áramár maximálása ellen indított
perét. Nem sokkal később, 2012-ben, egy olajipari szerződésmódosítás ürügyén Sri Lankát ítélték 60 millió dollár

kifizetésére, a kedvezményezett a Deutsche Bank volt[5]. Most van folyamatban a Veolia panasza, amelyet egy
Franciaország és Egyiptom között megkötött beruházási szerződés alapján indított.

Kétoldalú, vagy szabadkereskedelmi szerződésekből több mint háromezer van a világon.Ezek a külföldi
befektető cégek érdekeit védik, így minden olyan, a közösség döntése alapján megszületett törvény, norma,
szabályozás, stb., amely befolyásolhatja a külföldi cégek beruházásainak nyereségességét, jogi fellépésre nyújt
lehetőséget. A nemzeti törvények és szabályozások, illetve a helyi bíróságok már nem számítanak, a hatalom
átkerült egy nemzetek feletti bíróság kezébe, amely attól erős, hogy az államok legyengültek és leépülnek.

A beruházásvédelem nevében a kormányokat arra ítélték, hogy három fő alapelvet garantáljanak: a
külföldi és hazai cégek közötti egyenlőséget (megtiltva például, hogy a foglalkoztatottság érdekében előnyt
kapjanak a hazai cégek); a beruházások biztonságát (a közhatalom nem változtathatja meg a működési
feltételeket, nem sajátíthat ki ellentételezés nélkül, vagy nem folytathat „közvetett kisajátítást”); valamint azt,
hogy a vállalkozás szabadon mozgathassa tőkéjét (egy vállalat távozhat, joga van elvinni mindent, ami
leszerelhető, de az állam nem követelheti, hogy távozzon!).

A multinacionális cégek pereit erre szakosodott szervek intézik: az ICSID bírálja el a legtöbb ügyet, azután
van az Egyesült Nemzeteknek a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL), majd pedig a Hágai
Állandó Választott Bíróság, illetve bizonyos kereskedelmi kamarák, stb. Az államok és a vállalatok legtöbbször
nem fellebbezhetnek ezeknek a szervezeteknek a döntései ellen: ellentétben a bíróságokkal, a választott bírósági
döntések esetén ez a jog nem áll fenn automatikusan. Márpedig az országok nagy többsége úgy döntött, hogy a
szabadkereskedelmi vagy bilaterális államközi egyezményeiknél nem kötöttek ki fellebbezési lehetőséget.
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Amennyiben a TTIP keretében lehetőséget adnak az állam és a beruházó közötti ellentét peresítésére, akkor ezek
a bíróságok mindenesetre bőven el lesznek látva munkával. Az európai vállalatoknak huszonnégyezer
leányvállalata van az Amerikai Egyesült Államokban, és ötvenezer-nyolcszáz amerikai leánycég települt meg az
öreg kontinensen; mindegyiknek lehetősége lenne megtámadni az érdekeiket sértő szabályokat és állami
döntéseket.

Aratnak majd a nagy ügyvédi irodák

Közel hatvan éve, hogy a magáncégek perelhetik az államokat. A módszert hosszú ideig alig vették igénybe.
Az egész világon körülbelül ötszáz peres ügyet jegyeztek fel az 1950-es évek óta, ezek 80 százalékát 2003 és 2012

között indították[6]. Lényegében az északi vállalatoktól indulnak a perek – az ICSID által vizsgált reklamációk
háromnegyede az Amerikai Egyesült Államokból és az Európai Unióból érkezik – és a Dél országait veszik célba
(az esetek 57 százalékában). Azok a kormányok, amelyek szakítani akarnak a közgazdasági ortodoxiával, mint
Argentína és Venezuela, különösen veszélyeztetettek.

A Buenos Aires által foganatosított intézkedéseket, amelyekkel a 2001-2002-es válsággal szemben
próbálták felvenni a harcot (árellenőrzés, tőkekivitel korlátozása...) rendszeresen elítélték a bíróságok. A halálos
áldozatokat követelő zavargások után hatalomra került elnökök, Eduardo Duhalde, majd Nestor Kirchner
semmiféle forradalmi változást nem vittek véghez, céljuk a vészhelyzet elhárítása volt. A német Siemens csoport
azonban, amelyről feltételezik, hogy korrupt politikusokat vesztegetett meg, az új hatalom ellen fordult – 200
millió dollárt követelt –, amikor az új kormány nem akarta elismerni a régi kormánnyal kötött egyik
szerződésüket. Ehhez hasonló eset a Saur-é, a Bouygues egyik leányvállalatáé, amely tiltakozott a vízár
befagyasztása ellen, azzal az indokkal, hogy ez „aláássa a beruházásaik értékét”.

Negyven panaszt nyújtottak be Buenos Aires ellen a pénzügyi válságot követő években (1998-2002). Ezek
közül tíz végződött a vállalatok győzelmével, amelynek az összesített számlája 430 millió dollár. És a forrás nem
apadt el: 2011 februárjában Argentína további huszonkét panasszal szembesült, amelyek közül tizenöt a

válsághoz kapcsolódott[7]. Három éve Egyiptom került a befektetők célkeresztjébe. Egy szakfolyóirat szerint[8],
az ország 2013-ban a multinacionális cégek pereinek első számú célpontjává vált.

Ez ellen a rendszer ellen tiltakozván egyes országok, így Venezuela, Bolívia és Ecuador felmondták és
megszüntették a szerződéseiket. Dél-Afrika azt fontolgatja, hogy követi ezt a példát, mivel kétségtelenül
megégette magát azzal a hosszú perrel, amelyet a Piero Foresti olasz cég indított a „Black Economic
Empowerment Act” (Feketék Gazdasági Megerősítése) törvény ürügyén. A törvény preferenciát biztosít a
feketéknek a bánya- és földtulajdon megszerzésében, amit az olaszok ellentétesnek ítéltek a „külföldi és nemzeti
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vállalatok egyenlő bánásmódjával[9]”. Elég furcsa „egyenlő bánásmód”, amit az európai tulajdonosok a maguk
javára követelnek, egy olyan országban, ahol a lakosság 80 százaléka fekete, miközben csak a földek 18 százalékát
tartja kezében, és melynek 45 százaléka a szegénységi küszöb alatt él. Hát ilyen a beruházásvédelmi törvény. A
per végül nem jutott el az ítéletig: 2010-ben Pretoria elfogadta, hogy megnyitja a koncessziókat a transzalpin
igénylők előtt.

Így minden esetben az "én nyerek-te vesztesz" játékszabály alapján zajlik a folyamat: a multinacionális
vállalatok vagy jelentős kártérítést kapnak, vagy arra kényszerítik az államokat, hogy kompromisszum keretében
lazítsák fel normáikat, hogy elkerüljék a pert.

Nemrégiben Németországnak is le kellett nyelnie a keserű pirulát. 2009-ben a svéd állami Vattenfall
cégcsoport panaszt tett Berlin ellen, 1,4 milliárd eurót reklamálván azzal az indokkal, hogy a hamburgi
városvezetés új környezetvédelmi követelményei „gazdaságtalanná” (sic!) tették a tervezett szénerőművüket. Az
ICSID a tiltakozást elfogadhatónak ítélte és több vita után 2011-ben egy „jogi megállapodás” született, amely a
„szabványok fellazítását” eredményezte. A Vattenfall viszont tovább pereskedik és Angela Merkelnek azt a
döntését támadja, miszerint az ország 2022-re megszünteti az atomenergia felhasználását. Hivatalosan még
semmilyen összegről nem volt szó, de a Vattenfall 2012-es éves jelentésében 1,18 milliárd euróra teszi azt a
veszteségét, amely a német döntésből ered.

Néha persze a multinacionális cégek is veszítenek: a 2012 végéig ítélettel zárult esetek 42 százalékában az

államok nyertek, 31 százalékában a befektetők, és 27 százalék végződött kiegyezéssel[10]. Ilyenkor is milliókat

elköltött már az állam magára a jogi eljárásra. De az „igazságtalanság haszonélvezői”[11], hogy a Corporate
Europe Observatory (CEO) nevű egyesület egyik jelentésének címét idézzük, mindig arra számítanak, hogy
megszerzik a zsákmányt. Ebben a méretre szabott rendszerben a nemzetközi ügyek bírái és az ügyvédi irodák
gazdagodnak meg igazán, függetlenül a perek kimenetelétől.

Minden peres ügy esetén a két felet ügyvédek egész ütegei veszik körül, akiket a legnagyobb cégektől
kérnek fel és akiknek az óradíjai 350-700 euró közé esnek. Azután az ügyeket három „bíró” ítéli meg: az egyiket a
beperelt kormány, a másikat a vádló multinacionális cég, a harmadikat (az elnököt) ketten, közösen választják ki.
Nincs szükség arra, hogy az ilyen típusú esetek bíráit egy bírói testület minősítse vagy habilitálja. Ha
kiválasztották, a bíró óránként 275-510 euró közötti díjat kap (néha még többet is), és mivel az ilyen ügyek
gyakran ötszáz óránál is többet vesznek igénybe, ez ösztönzi a jelentkezést.

A bírák (96 százalékban férfiak) lényegében a nagy európai vagy észak-amerikai ügyvédi irodákból jönnek,
és ritka, hogy csak egy szenvedélynek hódoljanak. Harminc éves működésével a chilei Francisco Orrego Vicuña
egyike a legkeresettebb tizenöt választott bírának. Mielőtt a kereskedelmi ügyekre specializálódott volna, fontos
kormányzati funkciókat látott Augusto Pinochet diktatúrája idején. Ennek a Top 15-nek a tagja a kanadai jogász
és korábbi miniszter, Marc Lalonde is, aki a Citibank Canada és az Air France igazgatótanácsában is szerepet
töltött be. Ami honfitársát, Yves Fortier-t illeti, ingázott az ENSZ Biztonsági Tanácsának elnöksége, az Ogilvy
Renault ügyvédi irodája, illetve a Nova Chemicals Corporation, az Alcan, valamint Rio Tinto igazgatótanácsai
között. „Az, hogy tagja voltam egy tőzsdén jegyzett társaság igazgatótanácsának – és több más cégnél is
igazgatósági tag voltam – segített abban, hogy gyakorlatom legyen a nemzetközi bíráskodásban is” – vallotta egy

interjúban[12]. „Ez rálátást biztosított nekem az üzleti világra, amit nem szerezhettem volna meg egyszerű
ügyvédként”. Ez a függetlenség igazi garanciája!

Vagy húsz ügyvédi iroda, főleg amerikaiak látják el ügyvédekkel és választott bírákkal az állam és a
beruházó közötti viták választott bírósági pereit. Mivel többszörösen érdekeltek az ilyen ügyek
megsokszorozásában, a legkisebb lehetőséget is keresik, hogy perelni lehessen valamelyik államot. A líbiai
polgárháború idején a brit Freshfield Bruckhaus Deringer cég például tanácsokat adott ügyfeleinek, hogy pereljék
Tripolit, azzal az indokkal, hogy az ország instabilitása által okozott problémák károkat okoznak a befektetőknek.
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A szakértők, a bírák, az ügyvédek, illetve egyéb járulékos költségek végül és átlagosan, ügyenként 6 millió
euró jogi költséget jelentenek. Az eddigi csúcsot, 58 millió dollárral a Fülöp-szigeteknek kellett kifizetni egy
hosszú perben, a német repülőtér-üzemeltető Fraport elleni védekezésre – az összeg megfelel tizenkétezer-ötszáz

tanár éves fizetésének[13]. Érthető, hogy bizonyos, nem túl gazdag országok nem akarnak ekkora összeget
elkölteni és minden áron a kompromisszumot keresik és tetszik, nem tetszik, lemondanak a szociális és
környezetvédelmi ambícióikról. Egy ilyen rendszer nem csupán a leggazdagabbaknak kedvez, de a számukra
kedvező szabályok alapján hozott ítéletek olyan irányban fejlesztik az igazságszolgáltatást és a nemzetközi jogi
rendszert, amely kívül kerül minden demokratikus ellenőrzésen, egy olyan univerzumba, amelyet az
„igazságtalanság ipara” ural.

Fordította: Hrabák András
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Az amerikai népet fenyegető tíz veszély

Lori M. Wallach

A transzatlanti szabadkereskedelmi megegyezés tárgyalásait, a
„nemzetek nevében” tárgyaló delegációk – az USA és az Európai Unió
hivatalnokai – folytatják le, az óriáscégek lobbi szervezeteinek aktív
jelenléte mellett. Így szinte természetes, hogy se az amerikai nép, se
az európai népek érdekvédelme sincs biztosítva. Két cikkben
kiemeljük a legérzékenyebb veszteségeket.

1. Az Európai Unió nevében tárgyaló delegáció követeli a Barack Obama elnök által
bevezetett, a pénzügyi szektort szabályozó reformok felülvizsgálatát és például a banki tevékenységek
korlátozásának feloldását. Lebonthatják a pénzpiacok rendszabályozására újonnan bevezetett
intézkedéseket. A reformok fő célpontjai: a „Volcker szabály”, amely korlátozza a kereskedelmi bankok
spekulatív tevékenységét, valamint a Federal Reserve által javasolt, a külföldi bankokra is kiterjedő
törvények, illetve a biztosítók és biztosítások állami ellenőrzése. Az amerikai tárgyalócsoport – a Wall
Street-i bankároktól kapott tanácsok alapján – javasolta, hogy a TTIP-szerződésbe építsenek be az amerikai
szabályozással ellentétes intézkedéseket. Például az amerikai törvények próbálják betiltani a származékos
„mérgező” bankügyleteket és korlátozni a bankok méretét: a too big to fail, vagyis túl nagy ahhoz, hogy az
állam hagyja csődbe menni hatás kivédésére. Ezenkívül próbálják megadóztatni a pénzügyi tranzakciókat,
illetve újra be akarják vezetni az 1933-ban, a válság csúcsán elfogadott Glass–Steagall-törvényt, amelynek
lényege az volt, hogy elkülönítette a kereskedelmi bankokat a tisztán pénzügyi tevékenységekre
specializálódott bankoktól. 1999-ben William Clinton kormányzása idején helyezték hatályon kívül.

2. A kergemarhakór, valamint a szennyezett tej forgalmazása. 2011-ben az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) tudomására jutott: huszonkilenc szivacsos agyvelő-gyulladásos (bovine spongiform encephalitis,
BSE) esetből huszonnyolc az Európai Unióból eredt. Válaszul több mint ötven ország korlátozta az európai
eredetű marhahús behozatalát. Az Európai Üzleti Lobbiban tömörülő vállalatok (BusinessEurope) azonban
az európai marhahúsnak a BSE-járvánnyal összefüggő amerikai importtilalmát kereskedelmi akadályként
mutatják be, és próbálják feloldani. Az európai agrobiznisz óriáscégei az amerikai tejre vonatkozó
élelmiszer-minőségi normákat is „kereskedelmi akadályként” értékelik, és a TTIP-tárgyalásokon próbálják
felhígítani.

3. Az olajfüggés súlyosbodása. A BusinessEurope, amely olyan olajtársaságokat képvisel, mint a British
Petroleum (BP), azért harcol, hogy a TTIP tiltsa meg a fosszilis üzemanyagokat helyettesítő és kevesebb
széndioxidot kibocsátó üzemanyagok (pl. algákból származó vegyületek) előállítását ösztönző
támogatásokat.

4. Kevésbé megbízható gyógyszerek. Az európai gyógyszeripari cégek azt akarják, hogy a gyógyszerek
engedélyezéséért felelős US Food and Drug Administration mondjon le az amerikai területen eladott
gyógyszerek független értékeléséről. Azt javasolják, hogy az amerikai kormány automatikusan ismerje el az
európai hatóságok jóváhagyta gyógyszereket.

5. Drágább gyógyszerek. Az amerikai gyógyszeripari egyesülés (Pharmaceutical Research and Manufacturers
of America – PhRMA) – az olyan amerikai gyógyszeripari cégek, mint a Pfizer nagyhatalmú lobbiszervezete
– nyomást gyakorol azért, hogy a TTIP korlátozza az amerikai és az európai kormányok hatáskörét a
népegészségügyi programok költségeinek csökkentésére indított tárgyalásokra. A Fehér Ház már tárgyalt a
veterán katonák kezelési költségeiről, és az Obama-kormányzat megígérte, hogy a Medicare program
költségeit is újra fogja tárgyalni.
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6. A magánélet megsértése. Amerikai vállalatok követelik, hogy hozzáférhessenek személyes információkhoz
(mobiltelefonok helyzete, személyes, informatikai és off-line adatok), hogy fogyasztói profilokat
készíthessenek.

7. Munkahelyek megszűnése a közbeszerzésekkor alkalmazott nemzeti preferencia megtiltása miatt. Az
európai tárgyalók és az Öreg Kontinens nagyvállalatai remélik, hogy a TTIP keretében betilthatják az
amerikai termékvédelmi politikát, amely előnyben részesíti a nemzeti és helyi szállítókat a
közbeszerzéseknél („Buy American” és „Buy Local policies”). Ezek a rendelkezések garantálják, hogy az
adófizetők pénzét az amerikai munkahelyek növelésére fordítják.

8. A genetikailag módosított termékek (GMO) jelzésének eltörlése. Az USA-ban az államok közel felében
megkövetelik, hogy külön jelöljék a GMO-t tartalmazó élelmiszereket. Az ilyen típusú vetőmagok gyártói,
mint a Monsanto, nyomást gyakorolnak azért, hogy a szerződés törölje el ezt a rendelkezést.

9. Veszélyes játékok piacra juttatása. Az Európai Játékipari Szövetség (Toy Industries of Europe) képviselte
európai játékgyártók elismerik az amerikai és európai egészségügyi normák közötti különbségeket (a
tűzveszélyességgel, a vegyszertartalommal és a mikrobiológiai követelményekkel kapcsolatban).
Mindamellett azt akarják, hogy győzzék meg az amerikai szülőket a külföldön megvizsgált játékok
biztonságosságáról.

10. Az a követelés, hogy az államokat olyan jogrendnek vessék alá – a befektető-állam vitarendezési
mechanizmus –, amelyet a multinacionális vállalatok érdekei szerint dolgoztak ki.

A szerző a Public Citizen’s Global Trade Watch (a világkereskedelem alakulását megfigyelő civil
szervezet) igazgatója, Washington, DC, www.citizen.org

Fordította: Hrabák András
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Az európai népeket fenyegető tíz veszély

Wolf Jäcklein

1. A munkások alapvető jogainak semmibevétele. Az Egyesült Államok
az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Nemzetközi Munkaügyi
Szervezetének (ILO) nyolc alapvető, a munkások védelmét szolgáló normája
közül csak kettőt ratifikált. Az Európai Unió tagországai pedig elfogadták az
ENSZ kezdeményezte szabályozást. A történelem azt mutatja, hogy a
szabadkereskedelmi egyezmények következményeként kialakult
„harmonizálás” a legkisebb közös nevező mentén jön létre. Az európai
munkavállalók tehát joggal félhetnek jelenlegi jogaik visszavonásától.

2. A munkavállalók kollektív képviseleti jogainak leépítése. A Transzatlanti Szabadkereskedelmi

Megállapodás (TTIP[i]) logikája alapján meg kell szüntetni azokat az „akadályokat”, amelyek fékezik az áruk
áramlását a két kontinens között. Ez megkönnyíti a vállalatok számára, hogy termelési helyüket a „költségek” – ez
alapvetően a munkabérhez tapadó szociális költségeket veszi figyelembe – alapján választhassák meg. Márpedig a
dolgozói részvétel jogai – például a vállalati tanácsokban való konzultáció és információ joga – továbbra is megáll
a határon. A transzatlanti közeledés így egyenértékű a munkások jogainak meggyengítésével, még ha azokat az
Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja is.

3. Technikai normák és standardok gyengítése. Ezen a területen az európai szabályozás megközelítése
nagyban különbözik az Egyesült Államokétól. Európában az elővigyázatosság elve érvényesül: egy termék
kereskedelmi forgalomba hozatala előzetes kockázatelemzéstől függ. Az Egyesült Államokban fordítva: az
értékelés utólagos, és az okozott károkért (csoportos perindítás, vagyis class action, pénzbeli kártérítés)
kárpótlást nyújtó garancia kíséri. Ráadásul Európában a figyelembe vett kockázatok nem korlátozódnak a
fogyasztókat fenyegető veszélyekre. Magukban foglalják a munkafeltételekkel kapcsolatosakat is, például az
egészségügyi vagy a munkahelyi biztonságot, még ha nem is mindig tartják tiszteletben azokat. Az Egyesült
Államokban ezeket nagyvonalúan semmibe veszik. A harmonizáció, ami annyira elbűvöli a tulajdonosi lobbikat,
számos veszélyt hordoz: az elővigyázatossági elv gyengítését (ám az utólagos kárpótlási lehetőségek nélkül),
kettős rendszer kialakulásának lehetőségét, amelyben a vállalatok választhatnak a különböző szabályok között, a
munkahelyi munkavédelmi és munkabiztonsági feltételek gyengítését. A minden demokratikus ellenőrzés
lehetősége nélkül létrehozandó transzatlanti „szabályozási együttműködési tanács” egyáltalán nem megnyugtató
megoldás a szakszervezetek szempontjából.  

4. A személyek szabad mozgásának korlátozása. Az emberek mozgását csak az úgynevezett 4-es típusú
kölcsönzési szolgáltatásként vizsgálják, azaz „egy országból származó természetes személyek másik ország

területén való jelenlétével kapcsolatban[ii]”. Egy másik emlegetett jogi lehetőség, amely az unión belül már

eddig is hozzájárult a szociális dömpinghez, a „dolgozók kiküldetése[iii]”.

A folyamatban levő tárgyalásokon a mobilitás és a migráció csak a gazdasági érdekek szemszögéből került
szóba; a tervezett dokumentum az egyén alapvető jogát a szabad mozgáshoz meg sem említi. Pedig szeretnénk
remélni, hogy a munkajogi és törvényi harmonizáció eredményeként az egyéni szabadság is eléri azt a fokot, amit
az áruk és a tőkék szabad mozgásának garantálnak.

5. A visszaélésekkel szembeni szankciók hiánya. A szabadkereskedelmi szerződések hagyományosan
tartalmaznak egy fejezetet az úgynevezett fenntartható fejlődésről, amely magában foglalja a szociális és
munkajogot, a környezetvédelmet, a klímavédelmet és az állatok jogait, illetve a vidéken élők jogaira vonatkozó



2021. 12. 23. 15:23 www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=181

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=181 31/33

rendelkezéseket. Más szerződésekkel ellentétben a TTIP ezen fejezetei nem tartalmazzák sem a konfliktusok
megoldásához szükséges mechanizmusokat, sem szankciókat, amelyek megsértésük esetén alkalmazhatók.
Miközben a gazdasági és műszaki témákat érintő cikkelyeket nagyon pontos jogi előírásokkal és a szankciók
pontos meghatározásával dolgozták ki, a szociális jogok rendkívül bizonytalan, minden precizitás nélkül kerültek
a TTIP-be, és a kilátásba helyezett szankciók alapján alig van lehetőség a bíróságokhoz fordulni.    

6. A közszolgáltatások fokozatos leépítése. A tárgyalások olyan irányba haladnak, amely a privatizáció előtt
megnyitja a közszolgáltatásokat egy úgynevezett negatív lista segítségével. Ez felsorolná azokat a
közszolgáltatásokat, amelyek nem privatizálandók, ami azt jelenti, hogy minden más igen, és a
magántulajdonban működő közszolgáltatás a norma. A tapasztalatok szerint a meghatározások és
megfogalmazások problémái kiskapukat nyitnak megkönnyítve a privatizációt azon túl is, ahogyan eredetileg
szánták. Ezen kívül minden, újabb szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatást automatikusan a
magánszektor vadászterületének tekintenének.

7. A munkanélküliség növekedése. Az Európai Unióban a nem európai vállalatok is részt vehetnek a
közbeszerzésekben. Sokkal kevésbé, mint az Egyesült Államokban, ahol a minimális „helyi tartalmat” garantáló
szabályok sokkal elterjedtebbek és elfogadottabbak. Az eredmény: az amerikai vállalatok betörhetnek az európai
közbeszerzések piacára, ám az európai vállalatok nem kapnak semmilyen ellentételezést. Ez negatív
következményekkel járhat az Európai Unión belüli foglalkoztatásra.

8. Elvész a személyes adatok védelme. Az európai népek hagyományosan ragaszkodnak személyes adataik
védelméhez. Az amerikai szabályozás arra utal, hogy az óceán túl partján a lakosság számára ez kevésbé fontos
érték... A szolgáltatások liberalizálásával az Európában jelenleg érvényes garanciák helyére rendkívül feltételes
szabályozás lép: hogyan lehet meghatározni az adattárolás „helyét” és az alkalmazható jogot, ha az adatokat egy
„felhőbe” helyezik ki?

9. A lakosság kiszolgáltatása a szellemi tulajdonvédelem jogi szabályainak. Félő, hogy a TTIP keretében
visszahozzák azokat a szabályokat, amelyeket az európai szakszervezetek, politikai szervezetek és civil egyesületek
közös erőfeszítéseként sikerült kivédeni az ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Hamisítás Elleni
Kereskedelmi Megállapodás) tárgyalásakor. Jelenleg zajlanak a megbeszélések a szellemi és ipari tulajdonjogok
védelméről, ami veszélyt jelent az internet szabadságára, a szerzői művek szabadon megválasztott terjesztésére,
sőt korlátozhatja a hozzáférést a generikus gyógyszerekhez...

10. Az államok alávetése olyan jogrendnek, amelyet a multinacionális vállalatok érdekei szerint dolgoztak
ki.

A szerző Confédération générale du travail (CGT – Általános Munkásszövetség) nemzetközi
bizottságának szervezője.

Fordította: Hrabák András

 

[i] Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vagy Transatlantic Free Trade Agreement
(TAFTA).Magyarul leggyakrabban a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodás kifejezés vált be (a
továbbiakban: TTIP). – A ford.

[ii] Direction générale du commerce honlap.

[iii] Lásd: Gilles Balbastre: Travail détaché, travailleurs enchainés [Kiküldetés, láncravert dolgozók], Le Monde
diplomatique, 2014. április
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