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Obama döntése „olaj a tűzre”?
SERGE HALIMI
Sokan bírálják ma Barack Obama Közel-Kelet politikáját, miközben
széles körben vitatják az Irakkal kapcsolatos korábbi elnöki döntéseket is.
Vajon igaza volt-e Illinois képviselőjének, aki 2002-ben így ítélte meg Irak
katonai megszállását: „Olaj a tűzre...Feléleszti az arab világ legrosszabb
ösztöneit, és lehetőséget nyújt az Al-Kaidának, hogy még több harcost
toborozzon.” Vajon neki volt igaza, vagy az akkori amerikai
elnökhelyettesnek, aki azt állította: „Irakban „az amerikaiakat
felszabadítóként fogják üdvözölni.” A republikánus Dick Cheney ma azzal vádolja Barack Obamát, hogy Irakkal
kapcsolatban áruló és buta politikát folytat. Mint mondotta: „ritkán történt meg, hogy egy amerikai elnök ekkorát
[1]

tévedett, és ilyen sok kérdésben ennyi kárt okozott másoknak .”
Obama egyelőre nem szánta el magát, hogy amerikai zászlóaljakat küldjön Irak területét részben ellenőrző
dzsihádista erők ellen. Miközben háromszáz „katonai tanácsadót” küld a bagdadi rezsim mellé, nyilvánvalóvá
tette, hogy az iraki miniszterelnöknek, Núri al-Malikinek mennie kell... Közel hatvan évvel ezelőtt valami hasonló
történt. Az USA „katonai tanácsadókat” küldött egy korrupt és elnyomó rendszer megtámogatására Vietnamba,
Ngô Đình Diệm elnök mellé. Majd amikor már elegük lett a támogatott barát hálátlanságából, akkor hagyták őt
megölni. (Vagy épp ők maguk ölték meg?) Az akkori katonai beavatkozás lángba borította egész Indokinát, és
több millió ember halálát okozta. Ezek után nagyon is érthető, hogy az amerikai nép miért nem támogatja
lelkesen a háborús felszólításokat...
A nyugati hatalmak beavatkozása katasztrofális helyzetet teremtett az arab világ népei számára is. A
nyugatiak szűkmarkúak, amikor a gazdasági vagy szociális fejlődést kellene megfinanszírozni, vagy adósságot
elengedni, például Tunéziában vagy Egyiptomban. Ám nem számítottak a költségek, amikor az éppen ügyeletes
ellenséget kellett megsemmisíteni - persze mindig az emberi jogok elvének hangoztatása mellett. Sajátos módon
ezeket az elveket sosem kérik számon saját támogatott szövetségeseiktől, például Izraeltől, Katartól, vagy Szaúd[2]

Arábiától .
Június 13-án Obama elnök az USA által lerombolt, tönkretett Irakot hibáztatta az átélt tragédiákért. „Az
elmúlt évtizedben az amerikai csapatok sokat áldoztak azért, hogy az irakiaknak lehetőséget nyújtsanak saját
jövőjük kialakítására.” - mondotta. A valóság ilyen fajta tagadása a neokonzervatív erők malmára hajtja a vizet.
Utóbbiak meggyőződéssel állítják: Washington kivonulása bármely területről csak felgyorsítja az amerikai
hanyatlást, és univerzális káoszt teremt.
A republikánus szenátor John McCain nem kevesebbet állít, mint azt hogy az iraki háborút már azelőtt
„megnyerték”, mielőtt a jelenlegi elnök elfoglalta volna a helyét a Fehér Házban. Megítélése szerint a nemzetközi
válságot a tengerészgyalogosokkal lehetne megoldani. Március 15-én azt követelte, hogy az USA küldjön
csapatokat Ukrajnába is. Május 13-án pedig Nigériába küldte volna az amerikai katonákat a harcias szenátor.
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2002-ben Obama még úgy döntött: nem kell olajat önteni a közel-keleti tűzre... Vajon ilyen elővigyázatos
lesz az elkövetkező hónapokban is?
Fordította: Morva Judit

[1]

Richard és Liz Cheney: The collapsing Obama Doctrine [Összeomlott az Obama doktrína], The Wall

Street Journal, New York, 2014. június 18.
[2]

Serge Halimi: Impunité saoudienne [Szaúd-Arábiával nincs gond], Le Monde diplomatique, 2012.

március, http://www.magyardiplo.hu/2012-marcius/714-szaud-arabiaval-nincs-gond
Quatárban jelenleg több tízezer külföldi munkás dolgozik, a rabszolgasághoz közeli körülmények között, a 2022es futball világbajnokság építkezésein.
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Árnyékszínház a „nyilvános párbeszédről” Brüsszelben
Leo Noleti
Az Európai Bizottság hónapokon keresztül tárgyalt titokban
[i]

a Transzatlanti Óriáspiacról (TTIP ). Március vége felé hangzott
el az ígéret: az átláthatóság jegyében véget vetnek a megállapodás
körül kialakított mesterséges homálynak. „Nyilvános párbeszéd”nek nevezett eljárás keretében megnyitottak egy internetes
honlapot, ahol „mindenki hallathatja a hangját”, kifejtheti a véleményét. Húsz nyelven indított
kommunikációs kampányban 2014. július 6-ig tájékoztatják az európai polgárokat a tárgyalás
[ii]

alatt álló TTIP tizenkét aspektusáról .
Még el sem indult, máris éles kritikák fogalmazódtak meg az egész eljárással kapcsolatban. Egyes
vélemények szerint a „nyilvános párbeszéd” a TTIP tárgyalásoknak csak egyetlen témáját érinti: a
[iii]

befektetésvédelmet, azaz a befektető-állam vitarendezési mechanismust

. Kifogásolták a „Magyarázatok és

dokumentumok” című, az Európai Bizottság álláspontját bemutató ismertetőt is. A kérdéseket technikailag úgy
fogalmazták meg, hogy lehetetlen kifejteni a szabadkereskedelemről, a privatizációról, vagy egyszerűen csak a
[iv]

TTIP-ről megfogalmazott általános ellenvéleményt. Az ATTAC
[v]

ami kizárólag a Kereskedelmi Főigazgatóság

karikatúrának nevezi a konzultációs eljárást,

saját, önállósult céljait szolgálja, miközben persze egy

demokratikus lakkréteggel vonja be az egyébként teljesen demokráciahiányos folyamatot.

Az unió „bizalmatlansági válsága”
Ez az eset is jól mutatja mennyire ellentmondásos az Európai Bizottság hozzáállása a „civil társadalom
bevonása” elnevezésű folyamathoz. Az utóbbi néhány évben ez a homályos kifejezés meggyökeresedett az uniós
szereplők által rendszeresen használt kifejezések között, oly annyira hogy végül az uniós jogok közé is bekerült.
2001-ben, az európai kormányzásról írt Fehér Könyv kidolgozásakor, a bizottság beindított egy széles körű
egyeztetést az európai intézményekről. Ez azt eredményezte, hogy ma már rendszeresen meg kell hallgatni a
nem-kormányzati szervezeteket (NGO-kat), az egyesületeket, és a polgárok más képviselőit is. Ez lehetőséget
adott arra, hogy a népek jobban hallassák hangjukat, egyben orvosolni próbálta az unióval kapcsolatos
„bizalmatlansági válságot”. Önmagában az elképzelésben nem volt semmi forradalmi. Az egyesületek –
fogyasztóvédők, környezetvédők, emberjogi aktivisták – már az 1970-es évek óta közelről figyelik az unió döntési
folyamatait, tárgyalnak a különböző témák felelőseivel, és rendszeresen felemelik hangjukat a lobbik
tevékenysége ellen.
A civilek bevonását a 2007-es Lisszaboni Szerződés tette általánossá és intézményessé. Akkoriban több
száz civil szervezet kapott „részvételi státuszt”, amely lehetővé tette számukra, hogy bizonyos szinteken részesei
legyenek a tanácskozásoknak. Azóta esetenként részt vehetnek a vitákban és javaslatokat fogalmazhatnak meg
feljegyzések, vagy emlékeztetők formájában. Ma már minden fontosabb tárgyalási folyamatnak része a civil
társadalmat képviselő csoportok bevonása.
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Brüsszel a gazdasági érdekcsoportok, a lobbik tevékenységéhez szokott hozzá az elmúlt években, ezért
most úgy érzékelik, hogy az új civil szereplők csak zavarognak a különböző intézmények folyosóin. 2014
márciusában a parlamenti állandó belépőkártyák 26 százalékát a civil szervezetek képviselői részére adták ki. Sok
[vi]

szervezet szerepel a „civil lobbista listának ” nevezhető nyilvántartásban, így például a Greenpeace, az Attac, az
Orvosok Határok Nélkül stb. Egyes civil szervezetek már irodát is nyitottak Brüsszelben. „Oda kell menni, ahol a
hatalom van” - mondogatják az aktivisták.
A mozgalmak és a hivatalok emberei informálisan is találkoznak. A gazdasági lobbikhoz hasonlóan az
NGO-k is naponta fordulnak az Európai Bizottság főigazgatóságaihoz. A vezetők számára fontos, hogy nyitott és
sokszínű képet adjanak magukról. Úgy tűnik mindenki meghallgatásra talál, de közben begyűjtik a később esetleg
fontossá váló információkat.

Szürke zónák az Európai Parlamentben
A bizottsághoz hasonlóan az európai parlamenti képviselők is felhasználják a civilek által kínált segítséget.
Egyesek odáig elmennek, hogy felajánlják kész, megfogalmazott szövegeiket a képviselők számára, ami a
törvényalkotás folyamatában egy ingyenes, és nagyra értékelt segítség. Ez az együttműködés mindkét fél számára
hasznos, hiszen elismertté teszi a segítséget nyújtó civil szervezetet, de hasznos a képviselőknek is, hiszen
javaslataik hamar ismertté válnak a jó kommunikációs háttérrel rendelkező NGO-k tevékenysége nyomán. A
párbeszéd így egy szürke zónában fejlődik, a kölcsönösség és a műfajok teljes összekeverése mellett.
Az európai parlament folyosóin lépten-nyomon konferenciákról, munka-reggelikről, kiállítás
megnyitókról, koktél partikról hallani. A faliújságokon és a liftek környékén százával hirdetik a különböző
eseményeket. Ezeket gyakran egy-egy képviselő ajánlásával közvetlenül a gazdasági lobbik szervezik,
finanszírozzák, és természetesen biztosítják hozzá a lehető legszélesebb körű kommunikációs támogatást is. A
civilek haszna, hogy megerősödik kapcsolatuk az adott képviselővel, a rendezvényeken személyes ismeretségeket
alakíthatnak ki, és közel kerülnek a döntéshozókhoz.
A civil szervezetek jelenlétének intézményesítésével azonban megjelentek a visszaélések is. Az Európai
Bizottság elnökhelyettese, Sim Kallas már 2008-ban figyelmeztetett a „hamis NGO-kra”. Régi gyakorlat, hogy a
kormányok feladataik egy részét egyesületekre bízzák. Ilyenkor a finanszírozást egyértelműen az állam biztosítja
és diszkréten ugyan, de az állam érdekeit jelenítik meg. Ez a helyzet például az 1983-ban alapított National
Endowment for Democracy (NED) szervezettel, amelynek feladata a „demokrácia terjesztése az egész világon”.
Köztudott, hogy a NED tevékenységét a Fehér Ház bőségesen támogatja, és az amerikai diplomácia hatékony
[vii]

eszközeként működik

.

Brüsszel sem mentes az ilyen árnyékszereplőktől. Gyakran hallani a Gongo rövidítést, ami egy ügyes
[viii]

retorikai kifejezés, egy oxymoron , hiszen „kormányzati NGO-kat” jelent furcsa, ellentétes értelmű
szópárosításban. A specialisták általában felismerik ezeket az árnyékszereplőket, de az unió nyelvi és törvényi
sokszínűsége miatt ez nem is olyan egyszerű. Ezért kérte a bizottság elnökhelyettese, hogy a nyilvántartásba vett
szervezetek finanszírozása és céljai átláthatóbbak legyenek.
Más álruhás szereplők is megjelentek, mint például az astroturf-ök. Az angol kifejezés eredetileg műgyepet
jelent, valójában azonban azt értik alatta, hogy ezek az NGO-k lobbik finanszírozásában működnek, és
gyakorlatilag egy PR kampány részei. Az astroturf a gazdasági érdekcsoportok legügyesebb válasza az egyre
erőteljesebben nyomuló civilek brüsszeli megjelenésére. Ha sikerül hitelesen beépülniük, akkor kétszeresen
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léphetnek fel a vitákban: egyszer mint az érintett ipari szektor képviselői, egyszer pedig mint a polgárok
érdekeinek védelmezői.
A Corporate European Observatory, amely Brüsszelben a lobbik tevékenységét felügyelő szervezet,
rendszeresen ad hírt astroturf-ök megjelenéséről. Nem olyan régen például a gázkitermelésben dolgozó cégek
lobbi szervezetének, az Eurogas-nak egyes tagjai hoztak létre egy árnyék-egyesületet: a Responsible Energy
[ix]

Citizens Coalition-ot . Céljuk nem kevesebb, mint támogatni a hidraulikus törési technikával kinyert palagáz
elfogadottságát, épp a parlamenti szavazás előtti időszakban. A szervezet érvelt a gáz „tiszta” jellege mellett,
miközben nem szólt az említett technika környezeti hatásáról, és közvetlenül kampányolt az atomenergia lobbi
ellen…A feltűnően drága koktél partit rendező szervezet tagjai heteken keresztül győzködték a képviselőket az
ülések szüneteiben...

Elfogult és részrehajló folyamat
A nemrégiben még a partszélen is alig elfogadott civilek tehát mára a hatalom leghatásosabb eszközeivé
váltak. Az egyesületi forma ilyen fajta kiforgatása érzékeny kérdéseket vett fel. Kiket képviselnek ezek a
szervezetek? Hogy lettek kiválasztva? Végül is kik tárgyalnak az Európai Bizottsággal? Sok szervezet ugyanis nem
képes, vagy nem is hajlandó állandó irodát fenntartani Brüsszelben, egész egyszerűen azért mert ellenzik a
hivatali együttműködés kétes formáit. A végeláthatatlan ülésezések, a bizalmas tárgyalások, a hosszú
emlékeztetők teljesen feleslegesnek tűnnek számukra. Nem akarják még a jelenlétükkel sem támogatni a
megítélésük szerint igencsak elfogult és részre hajló folyamatot.
Az egyesületek intenzívebb jelenléte lehetővé teszi, hogy a Bizottság állandóan hivatkozhasson az „állandó
és nyilvános párbeszédre”, a civilek bevonására a döntési folyamatokba. Ugyanakkor az NGO-k aktív és nyílt
fellépése lehet hogy csalódást okoz majd a bizottságnak. Március 31-én két egyesületi tag, akik részt vettek a
TTIP-ről folyó konzultációs folyamatban, a következő bosszúálló levelet publikálta a Financial Times-ban:
„Micsoda csalódás! Arra kellett rájönnünk, hogy a párbeszéd kizárólag arra szolgál, hogy elfogadtassuk az európai
közvéleménnyel a TTIP „befektető-védelem” fejezetét. Ahelyett, hogy az állampolgároknak lehetőséget adnának
véleményük valódi kifejtésére, a „párbeszéd” csak felszítja a tűzet, amit azzal okoztak, hogy a TTIP tárgyalások a
[x]

nyilvánosság teljes kizárásával zajlanak. ”
Fordította: Morva Judit

[i]

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vagy Transatlantic Free Trade Agreement
(TAFTA). Magyarul leggyakrabban a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodás kifejezés vált be, a cikkben
a továbbiakban: a TTIP rövidítést fogjuk használni – a ford.
[ii]

Public consultation on modalities for investment protection and ISDS in TTIP, http://ec.europa.eu

[iii]

Benoît Bréville és Martine Bulard: Des tribunaux pour détrousser les Etats [Bíróságtól bíróságig - Végül
mindig a népek fizetnek], Le Monde diplomatique, 2014. június.
[iv]

Szervezet a Tőketranzakciók Adóztatásáért az Állampolgárok Céljára – franciául: Association pour la
taxation des transactions financières et l’action citoyenne.
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[v]

Accord transatlantique: la Commission lance une caricature de consultation publique [TTIP: A Bizottság
„nyilvános párbeszéd” eljárása semmit sem ér], Attac France, 2014. március 27., http://france.attac.org
[vi]
[vii]

Lásd: http://ec.europa.eu/transparencyregister
Hernando Calvo Ospina: Quand une respectable fondation prend le relais de la CIA [Egy jobb sorsra

érdemes alapítvány a CIA nyomdokain], Le Monde diplomatique, 2007. július.
[viii]

Az oxymoron olyan retorikai eszköz, amely egymás mellé helyez két ellentétes jelentésű fogalmat – a

költészetben ez lehetőséget teremt a kimondhatatlan érzékeltetésére, a kifejezhetetlen kifejezésére. A
technokraták számára az oxymoron főleg arra szolgál, hogy az üres látszatot valamiféle fényes értelemmel bíró
dolognak tüntessék fel.
[ix]

Citizens coalition or industry frontgroup ? Covert lobby for shale gas enters European Parliament
[Állampolgári összefogás vagy ipari érdekek megjelenítése? Fedett lobbiként harcolnak a palagázért az Európai
Parlamentben], Corporate Europe Observatory, 2012. november 25., http://corporateeurope.org
[x]

Emma Woodford és Leonardo Palumbo: Listen to public concerns on TTIP [Meg kell hallgatni a
lakosság véleményét a TTIP-ről], Financial Times, London 2014. március 31.
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Végéhez közeledik a kirchnerizmus Argentínában ?
José Natanson
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága június 16-án
jóváhagyta, így jogerőre emelte azt a bírósági döntést, amelynek
értelmében Buenos Airesnek törlesztenie kell két spekulatív
befektetési alapnak. Ezek az alapok nem hajlandók ugyanis
újratárgyalni az argentin kormánnyal az államadósságot
megtestesítő értékpapírjaik értékét. A bírósági döntés tovább
gyengítette Cristina Kirchner elnök elfogadottságát, akinek 2011es sikeres megválasztása már csak távoli emlék.
Buenos Aires, 2014. március 1-je. A nemrégiben egy műtét után felépült Cristina Fernández de Kirchner
elnök belép a kongresszusi palotába. A 19. század végi épület, tele görög-római utánzatokkal, Argentína
aranykorát jelképezi, amely teljes mértékben mezőgazdasági termékek exportján alapult. Cristina Kirchner
elmondja a parlamenti ülésszakot megnyitó beszédét. Senki nem számít meglepetésre, a fontos bejelentések
hagyományosan más helyszíneken szoktak elhangzani. Mégis érdekes. Nem a háromórás időtartam vagy a
huszonháromezer-hatszáz elhangzott szó, hanem a hangneme miatt. A korábbi években az elnöknő kihasználta az
alkalmat, hogy lecsapjon ellenfeleire (az ellenzékre, a médiára, a tulajdonosokra), és foggal-körömmel védte
döntéseit; ezúttal a mérsékletet, sőt a lágy hangnemet választotta. A nemzetgyűlés döbbenten hallgatta az
ellenzéki képviselőknek szánt bókokat.
A demokrácia 1983-as helyreállítása óta leghosszabb politikai ciklus után egy átmenet kezdetét láthatjuk
Argentínában? Arról lenne szó, ahogy egyesek sugallják, hogy itt a „kirchnerizmus végének kezdete?[1] Ha ezt
korai is lenne kijelenteni, nem kevesebbről van szó, mint a kormány gyenge helyzetéről.
De mi is a kirchnerizmus? Ezt a mozgalmat, amelyet férjével, a 2010-ben elhunyt Nestor Kirchnerrel és
Cristina Fernández de Kirchnerrel azonosítanak – akiket 2003 óta megszakítás nélkül megválasztottak –,
baloldali peronizmusnak tartják, amelyet a jobboldali peronista neoliberalizmussal való szakítás jellemez. Az
állam újbóli megerősítése, az erőfeszítések egy nemzeti burzsoázia konszolidálására, a népi osztályoknak szánt
szociális programok, a heves konfrontáció a munkáltatókkal és a magánkézben levő médiával – a stratégia –
kiugró növekedési rátát eredményezett. Ám néhány hónapja akadozni kezdett és azóta a nehézségek
halmozódnak.
Elsősorban a gazdaságban. 2013 végén, első ízben Nestor Kirchner tíz évvel korábbi hatalomra jutása óta,
az argentin gazdasági helyzet kicsúszni látszik, a Casa Rosada, az elnöki palota ellenőrzése alól. A mélyebb válság
jeleként a központi bank tartalékai olvadni kezdtek, mint hó a napon: 2013 decemberében már kevesebb mint 27
milliárd dollárt tettek ki, ami hathavi importra sem elegendő.
2001-es fizetési csődje következtében[2] Argentína gyakorlatilag nem jutott nemzetközi hitelekhez,
szemben más latin-amerikai országokkal, ahol a baloldal kormányzott. Tartozásait tehát csak a devizatartalékok
segítségével rendezhette. Ebből adódóan Buenos Aires megszabadulhatott a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és a
pénzpiacoktól, de sokkal akrobatikusabb megoldásokat kívánt a 2008-as pénzügyi válság kitörése óta. A
növekedés, amely 2003–2008 között versenyben állt a „kínai” ritmussal, már csak 3 százalékot ér el. A 30
százalékos infláció nem mutatja a csökkenés semmilyen jelét.[3] A fogyasztási perspektíva, a kirchnerista
gazdasági modell fő motorja visszaesett. Akárcsak a beruházások...
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Európából nézve érthetetlen
A kormányzat, amely arra törekedett, hogy kordában tartsa a tartalékok csökkenését, 2012-ben szigorúbb
valutaellenőrzést vezetett be. Ennek ellenkező következménye lett: meggyorsította a tőke menekülését úgy
külföldre, mint a középosztályi matracokba. Argentínában szokásos viselkedés, hogy válság esetén zöld
papírokban, vagyis dollárban őrzik a megtakarításokat. Nem éltek-e át az elmúlt három évtizedben két
hiperinflációs időszakot (1988-ban és 1990-ben), a bankbetétek két jelentős elkobzását (1989-ben és 2001-ben)
és vagy fél tucat leértékelést? Az arbolitók (szó szerint „bokrok”), a főváros üzleti negyedeinek utcasarkain egész
nap várakozó feketepiaci dollárkereskedők eltűntek az argentin mindennapokból; most visszatérnek.
A nagy szójatermelők – hét vállalat felelős a szójaexport 82,4 százalékáért, az ország teljes exportjának 40
százalékát adják[4] – kihasználták ezt a kényes pénzügyi helyzetet arra, hogy követeljék a peso leértékelését, ami
növelné bevételeiket, hiszen az eladásokat dollárban számlázzák ki. És nem haboztak nyomást gyakorolni. Ha
2013 végén a vidéket jártuk, hosszú kerítésekkel elzárt területeken szójabálák köbmétereit láttuk, amelyeket nem
voltak hajlandók exportálni. 2014 januárjában, falhoz állítva, a központi bank végül is elfogadott egy 20
százalékos leértékelést.
A döntés azonban nem csak olyan ciklikus tényezők következménye, mint a nemzetközi pénzügyi helyzet
alakulása vagy a nagy exportőrök nyomása. Az argentin gazdaság erősen függ az elsődleges nyersanyagok
exportjától: szója, búza, kukorica és egyre inkább bányászati termékek. Nemcsak azért, mert az ipar kevéssé
versenyképes (kivéve néhány, a mezőgazdasághoz kötődő ágazatot), hanem a kereskedelmi mérleg strukturális
hiánya miatt is. Fejlődéséhez nagy mennyiségben kellene importálni olyan félkész termékeket, amelyeket az
országban nem állítanak elő. Elindul a jól ismert folyamat: az ipari növekedés egyre több importot igényel,
amelyet a mezőgazdasági szektor kereskedelmi többletéből kell fedezni... addig, amíg ez utóbbi már nem lesz
elegendő.
„Bizonyos értelemben a vidékről jövő felesleg határolja be az argentin ipari fejlődés lehetőségeit, vagyis ez
szabja meg a növekedés, a foglalkoztatás és a jólét határait” – elemzi az eretnek közgazdász, Aldo Ferrer.[5]
A neoliberálisok számára nincs gond: határozza meg a piac a gazdaság valóban versenyképes szektorait;
ebben az esetben az agráripar és annak pénzügyi ágazatai vagy az ingatlanüzlet. Kivéve, ha e szektor tevékenysége
nem elegendő egy több mint negyvenmilliós ország jólétének garantálására, amit a múltban Latin-Amerikában a
legszélesebb középosztály és a legfejlettebb jóléti állam jellemzett. Sőt az argentinok nem hajlandók ma éhezni a
holnapi kenyér reményében. A Dél-Korea választotta út, melyet az jellemzett, hogy a fejlődésért évtizedeken
keresztül nélkülözésre kényszerítették a lakosságot, nem látszik járhatónak.
A Kirchner-kormányok stratégiájának célja az volt, hogy a megtermelt vagyon egy részét, különféle
beavatkozásokkal – protekcionista intézkedésekkel, a mezőgazdasági export megadóztatásával stb. – átirányítsák
az iparba. Így helyre tudták állítani a neoliberális korszakban tönkretett ipari bázis egy részét és sikerült
elkerülniük, hogy az elsődleges nyersanyagok súlya olyan gyorsan növekedjen a gazdaságban, mint másutt a
régióban. Például Brazíliában vagy Peruban, amelyeket ugyanekkor mégis dicsér a nemzetközi pénzügyi sajtó.[6]
Miközben az elsődleges nyersanyagok (szója, olaj, ásványok) aránya az argentin exportban állandó, 48 százalékos
szinten maradt a legutóbbi évtizedben (2003–2013), Brazíliáé 30-ról 46 százalékra nőtt.[7] Ez tette lehetővé,
hogy a növekedési ráta kétszer akkora legyen, mint ugyanebben az időszakban Brazíliáé volt. Egészen addig,
amíg, akárcsak a múltban, az argentin mezőgazdasági felesleg már nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy
fedezze az ipar okozta kereskedelmi deficitet, amivel viszont politikai feszültséget idézett elő.
Márpedig a kormány nehézségei nem korlátozódnak a számviteli területre. Amikor a vagyon
megtermelésének üteme csökken, a járványszerűen terjedő korrupció és a hatalmi klientelizmus jobban irritálja a
lakosságot. Kétségtelenül ez magyarázza, hogy Cristina Kirchner Juszticialista Pártja (PJ[8]) a szavazatoknak 30
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százalékát kapta meg a 2013-as törvényhozási választásokon, miközben az elnök asszonyt a szavazatok 54
százalékával az első fordulóban újraválasztották 2011-ben. Egy relatív többség birtokában a PJ maradt a
legnagyobb erő a kongresszusban; ez a helyzet azonban bonyolíthatja az átmenetet a 2015-ös elnökválasztáson,
mivel az alkotmány tiltja Cristina Kirchner újrajelölését.
Eddig a latin-amerikai baloldali elnökök kétféle forgatókönyvet alkalmaztak saját utódlásukra.
Alkotmányreformot vagy bírói döntést, amellyel a lelépő elnök újraindulhatna (mint Venezuelában,
Nicaraguában, Bolíviában stb.), illetve egy utód megnevezését, ahogyan azt 2006-ban Ricardo Lagos tette
Michelle Bachelet-vel Chilében, vagy Luiz Inácio Lula da Silva Dilma Rousseff-fel Brazíliában 2010-ben. A Casa
Rosada egyiket sem tudja alkalmazni. A hatalom megtartásához egy vezetőnek igen népszerűnek kell lenni és
fegyelmezni kell tudni a saját pártját. Cristina Kirchner már nincs ebben a helyzetben.
Biztos, hogy a kedvező vélemények 40 százalékos arányát megirigyelhetné François Hollande francia
elnök. Népszerűsége viszont jóval elmarad Lagosétól vagy Luláétól. Továbbá a peronista mozgalomnak nincsenek
intézményesült döntéshozói szervei, és nincs világos ideológiai orientációja sem. Helyi és városi hatalmasságok
bizonytalan elvein nyugszik, lényegében pragmatikus és különösen széles ideológiai spektrumot fed le. Teljesen
úgy, mint a mexikói Intézményes Forradalmi Párt (PRI); ez a politikai áramlat rejtély az európai akadémiai
kutatók előtt: képes egyszerre többség és ellenzék is lenni...
Baloldali kiút
A peronista jelöltnek tehát a belső előválasztáson 2014 augusztusában kellene felbukkanni. Eddig minden
közvélemény-kutatás Buenos Aires tartomány kormányzóját, Daniel Sciolit jelezte győztesnek, akire a gazdaság
területén a mérsékeltség, biztonsági kérdésekben pedig a jobboldali álláspont jellemző: elutasítja az
adóemeléseket, miközben keményebb szankciókat követel a magántulajdon elleni támadásokkal szemben. Az
ellenzék részéről a legjobban a főváros polgármestere, Mauricio Macri áll, aki a nagyon konzervatív Compromiso
para el cambio („Kompromisszum a változásért”) vezetője, valamint a régi kirchnerista bürokrata Sergio Massa,
aki azért lépett ki a kormányból, mert túl baloldalinak tartotta. Összességében a Cristina Fernández de Kirchner
utódlására legesélyesebb mindhárom jelölt ideológiailag jobbra áll tőle.
A kényes gazdasági helyzet és a politikai bizonytalanság elégedetlenséget kelt, akárcsak a hatalom
baklövései, amely különösen vétkes abban, hogy igen lassan modernizálja az elmaradott infrastruktúrát. 2013
decemberében egy rendőrsztrájk következtében több városban indultak fosztogatások. 2014 márciusában több
tartomány iskoláinak kapui maradtak zárva húsz napon át egy pedagógussztrájk miatt. Áprilisban a
szakszervezetek egy része huszonnégy órás általános sztrájkot hirdetett fizetésemelést követelve. Ilyenre nem volt
példa a Kirchnerek hatalomra kerülése óta.
Mindazonáltal kissé elhamarkodott lenne a kirchnerizmus végét biztosra venni. A kormány jelentős
támogatást őrzött meg a lakosság körében, valamint relatív többsége van a kongresszus mindkét házában. A
januári hideg verejték után sikerült fenntartani a dollárárfolyamot; a szójakészletek piacra dobásának
köszönhetően a leértékelés után elkezdett helyreállni a tartalékok szokásos szintje. Ugyanekkor a Casa Rosada
folytatta a széles körű szociálpolitikai programokat: a szegény háztartások gyermekeinek nyújtott segítség három
és fél millió, a szociális lakásokra adott hitelprogram közel négyszázezer embert érintett, míg a középiskola
befejezését segítő támogatás háromszázezer fiatalnak ad lehetőséget. A nyugdíjrendszer, amely az időskorú
lakosság közel 90 százalékát éri el, a legkiterjedtebb Latin-Amerikában. A munkanélküliség történelmileg
alacsony szintű (7 százalék), és a paritásos bizottságok által elhatározott béremelések lehetővé teszik az infláció
reális kompenzálását.
Mind ez ideig a kirchnerizmusnak sikerült úrrá lenni a kritikus pillanatokon úgy, hogy baloldali
intézkedéseket hozott. A kezdeti nehézségekkel, a 2001-es válság örökségével szemben, alapjaiban újratárgyalta a
külső adósságot és új adókat vetett ki a szójára. A 2008-as világválság idején államosította a nyugdíjrendszert.
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Szembeszállva az agráriparral egységes szociálpolitikát vezetett be, és törvényt fogadott el a homoszexuálisok
házasságáról. Az energiaválság csapdájában 2010-ben államosította az YPF olajtársaságot.[9] Most új
kihívásokkal kell szembenéznie. Sikerül-e új lendületet nyernie helyi beágyazottságának köszönhetően a
tartományokban és a nagy városokban és megújítania az aktivizmust a saját soraiban?
A szerző a Le Monde diplomatique argentin kiadásának, Cono Sur, igazgatója.
Fordította: Hrabák András

[1] Anne Denis: Le retour de la crise argentine et le début de la fin du kirchnérisme [Az argentin válság
visszatérése és a kirchnerizmus végének kezdete], Slate.fr, 2014. január 29.
[2] Maurice Lemoine: Face aux créanciers, effronterie argentine et frilosité grecque [Amikor Görögországot
Argentínának hívták], Le Monde diplomatique, 2012. április http://www.magyardiplo.hu/component/content/?
view=article&id=826
[3] Le chiffre de la croissance est officiel (Indec). Etant donnée la piètre crédibilité des indicateurs officiels, celui
de l’inflation présente une moyenne des chiffres avancés par divers organismes provinciaux, privés et syndicaux.
(A növekedési számok hivatalos forrásból származnak (Indec). Tekintettel a hivatalos mutatók
megbízhatatlanságára, az inflációs adat olyan számok átlaga, amelyeket különböző tartományi, magán és
szakszervezeti szervezetek közöltek.)
[4] ADM, Bunge, CHS Argentina, Dreyfus, Cargill, Nidera y Toepfer.
[5] El pecado original de la economía argentina [Az argentin gazdaság eredendő bűne], Le Monde diplomatique,
édition Cono Sur, 2014. március
[6] Anna Bednik: Pour tout l’or du Pérou [Peru minden kincséért], Le Monde diplomatique, 2014. március
[7] Chiffres de la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine (Cepal). (Az Egyesült
Nemzetek latin-amerikai bizottságának – Cepal – adatai)
[8]A peronista párt hivatalos neve.
[9] José Natanson: Et Buenos Aires (re)trouva du pétrole [És Buenos Aires (újra) olajat talált], Le Monde
diplomatique, 2012. június.
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Tényleg megmenekül a „francia kulturális kivétel”?
Evelyne Pieiller
Hajthatatlan és határozott volt az uniós tagországok
kulturális minisztereinek álláspontja legutóbb a transzatlanti
óriáspiacról folyó tárgyalásokon. Minden jel arra mutat, hogy
fennmarad a korábban oly sok vita tárgyát képező „francia
[1]

kulturális kivétel ”, így a többi kérdésről nyugodtan folyhatnak
tovább a tárgyalások…
Nagy harc volt – mesélik a bennfentesek.
„A kulturális kivétel” fogalma Franciaországban született meg, és az 1990-es évektől, a globalizált
kereskedelem kiteljesedésével vált közismertté. A franciák ma is magukénak vallják az elvet: a kultúra nem
olyan árucikk mint a többi. A kultúrát nem irányíthatják kizárólagosan a piaci erők. A nemzetek kulturális
egyediségét a globalizáció folyamatában is őrizni és védeni kell – állítják. Így a kultúra mint áru, nem
képezheti részét az óriáspiacról szóló tárgyalásoknak. (A szerk.megj.)
2013. május 13-ra kialakult egy közös front: Aurélie Filippetti francia kulturális miniszter tizenhárom
uniós kollégájának támogatásával levelet írt az unió elnökségéhez és az Európai Bizottsághoz. Mellékeltek hozzá
egy petíciót ötezer közismert ember aláírásával, melyben a „kulturális kivétel fennmaradása” mellett érveltek. A
minisztérium honlapján nyilvánosságra hozott petícióban leszögezték: „nem hagyhatjuk, hogy kizárólag a piaci
erők irányítsák a kultúrát”. A petícióban nem tettek említést a TTIP (Transzatlanti Szabadkereskedelmi
Megállapodás[2]) által generált szociális, munkajogi és szerzői jogi problémákról. Sem arról, hogy a
multinacionális nagyvállalatok „méretre szabott” intézkedésekkel vetik alá az országokat egy olyan jogi
procedúrának, nevezhetjük „magán bíróságnak” melynek a „befektető és az állam közötti vitarendezési
mechanizmus” a hivatalos neve.

3]

Egy hónappal később, június 14-én Filippetti miniszter asszony már a francia kezdeményezés győzelmét
jelenti be: országa elérte, hogy az Unió és az USA partnerségi tárgyalásain a franciák által (és újabban más
államok által is) különösen fontosnak tartott audiovizuális szolgáltatásokat ne érintsék témaként.
Azt a kérdést azonban nem tisztázták, mit is értenek „audiovizuális szolgáltatások” alatt? Olivier
[4]

Schrameck, az Audiovizuális Főtanács (CSA ) elnöke szerint ez a hang és a kép egymáshoz rendelését jelenti,
vagyis a TV-t, a filmet és az internetet. A francia rendszerbe azonban beletartoznak a francia alkotások arányára
(előállításra és a forgalmazásra) megállapított kvóták és támogatások, melyeket alapvetően a Mozgóképek és
[5]

Filmek Nemzeti Központja (CNC ) kezel. A támogatások feltétele Franciaországban a szerzői jogi, a
foglalkoztatási, és a szociális jogi előírások betartása. Ilyen széles értelmezés esetén azonban kérdéses, hogy a
kulturális kivétel tényleg megmarad-e a TTIP aláírása esetén?
1992-93-ban, az Európai Parlamentben lezajlott első nagy csatározáskor – akkor még a GATT (Általános
Vám és Kereskedelmi Egyezmény) keretében – éppen a kulturális kivétel elve alapján vették ki a kultúrát a
nemzetközi szerződések hatálya alól. A kultúra az 1995 januárjában megalakult WTO (Kereskedelmi
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Világszervezet) tárgyalási témái közé sem került be, így megmenekült az audiovizuális szolgáltatás, és minden
más kulturális terület. A színház, a zene, a könyv ugyanis sokféle „nem tarifális” kedvezménnyel (munkajogi
előírásokkal, kvótákkal, támogatásokkal) védett terület, mely nem egyezik a szabad piaci verseny elvével.
Amennyiben a TTIP keretében nem, vagy csak részlegesen vennék figyelembe a „francia kulturális kivétel” elvét,
az súlyos következményeket vonna maga után.

A magánszektor jut hozzá a támogatásokhoz
A támogatások területe az óriáspiacról folyó tárgyalásokon vita tárgyát képezi. Franciaországban az élő
előadások a fenntartóktól (állam, régió, város, stb.) támogatást kapnak. A bizottságnak adott tárgyalási megbízás
23. cikke azonban megállapítja: „a megegyezést aláíró országok szolgáltatást nyújtó szállítói a nemzeti szállítókkal
azonos jogokat és előnyöket kapnak”. Ezek alapján a támogatásoknak el kell tűnniük, hiszen a „nemzeti hatáskör”
elve torzítja az egyenlő versenyfeltételeket. Ha pedig mindenkinek támogatást nyújtanak, az azt eredményezné,
hogy a magánszektor összességében a mostaninál is több támogatáshoz jut hozzá. A musical előadásokra
specializált vállalkozások példája épp ezt mutatja. A cégek már sorban állnak, hogy a Washington és Brüsszel által
kitalált „újításokból” hasznot húzzanak.
A szöveges színházzal ellentétben – a kivételeket leszámítva – a musicalek gyakran nagyon jól
jövedelmeznek. Ha hihetünk a specialistáknak, akkor még több nyereséget hoznának, amennyiben Franciaország
lemondana néhány megcsontosodott szabályozásról. Az amsterdami székhelyű Stage Entertainment, Európa
legnagyobb musicalekre specializálódott produkciós cége benne van az ágazat tíz legnagyobb világcégében.
Franciaországban két leányvállalata van: a Mogador színház, és a Holiday on Ice France. 2006-ban a Stage
Entertainment France hozta létre a nyolc Molières díjra jelölt Cabaret előadást. A francia leánycéget dicséri A
Szépség és a Szörnyeteg előadás is, ahol a bemutató pillanatától kezdve naponta kétezer jegyet értékesítenek.
A cég büszkén hirdeti internetes oldalán a művészi teljesítményt, amit a „legnagyobb nemzetközi
produkciós cégek visznek színre európai színházaikban”. Az első ezek közül a Disney Theatrical Productions, de
ők sok kockázatot nem vállalnak: általában a már sikeres filmeket adaptálják. A Stage Entertainmentmegvette a
Sister Act-Apáca Show jogait (eredetiben Emile Ardolino rendezésében, és Whoopi Goldberg főszereplésével), és
azóta „helyi” előadások sorát adják elő Londonban, Hamburgban, Bécsben, Milánóban és Párizsban stb. Az egész
a McDonalds’s éttermek mintájára működik, ahol szintén kevernek egy kis helyi ízesítést az alapmodellhez.
Amennyiben a TTIP ilyen irányba fejleszti tovább a kultúrát, akkor a végeredmény a regionális változatok
kiteljesedése, és a nemzeti kultúra teljes kivégzése lesz.
A szociális jogok leépítése terén akár „gyorsulási versenyről” is beszélhetünk. A TTIP tárgyalási
felhatalmazás 22-es bekezdése szerint szükség van a „beruházások védelemére és liberalizálására”. Ez azt jelenti,
nehéz lesz megvédeni a színházakban vagy a szórakoztatóiparban alkalmazott speciális munkajogi státuszt, amit
egyébként is minden oldalról támadnak. Minden jel szerint megpróbálják az ideiglenes, kikölcsönzött munkaerő
státuszát ráerőltetni a művészekre...

A kis független könyvesboltok
Hogy mennyire ellehetetleníti a szabadkereskedelem a kulturális kivételt, az kiválóan megfigyelhető a
könyvkereskedés területén is. 1981-ben – Jack Lang minisztersége idején és Jérôme Lindon könyvkiadó
kezdeményezésére – egységes könyvárakat előíró törvényt fogadtak el, amely lehetővé tette, hogy a kis független
könyvesboltok is fennmaradjanak. A törvény azonban engedélyezett egy 5 százaléknyi árkedvezményt, ami
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természetesen a nagy kereskedelmi láncoknak volt kedvező. Így a FNAC például kialkudott magának a
kiadóktól egy kedvezményes vételárat, majd a lehető legalacsonyabb áron árulta a könyveket.
A Jack Lang-féle törvénnyel még erőteljesebben szembe ment az Amazon által bevezetett kereskedelmi
gyakorlat. Az 5 százalékos árkedvezmény mellett a cég átvállalja a postai költségeket, de csak azokban az
[7]

országokban, ahol egységáron árulják a könyveket. A Francia Könyvszakszervezet becslése szerint a nem
kiszámlázott postaköltségek összességében – minden országot beszámítva – 3 milliárd dollárt tettek ki.
A bújtatott árkedvezmény miatt – amit a FNAC internetes vásárlói is megkapnak – a netes kereskedő
cégeknek nincs nyeresége a könyveken, viszont ezen keresztül csalogatják magukhoz az ügyfeleket, miközben
ellehetetlenítik versenytársaikat. A helyi kis könyvesboltok, amelyek nagyon alacsony kereskedelmi árréssel
[8]

dolgoznak, nem képesek ellenállni ennek a dömpingnek . 2013 októberében a parlament, majd januárban a
szenátus is lelkesen elfogadott egy törvényt, amely megtiltotta a postaköltségek és az árkedvezmény
egybevonását, de valamilyen átláthatatlan okokból a törvény azóta sincs kihirdetve...
Az Egyesült Államokban még kegyetlenebb a verseny. Tavaly tavasszal az Amazon harcba indult a
Hachette Book, a francia cégcsoport amerikai leánya, illetve a német Bonnier ellen. A harcban a Hachette és a
Bonnier könyvei nem elérhetők, vagy csak nagyon hosszú várakozási idővel az Amazonnál. A csata a kiadó és a
terjesztő között a nyereség felosztásáért zajlik. Az Amazon hosszú évekig veszteséges volt a könyvszektorban.
Mára viszont az USA könyvkereskedésének 30 százalékát kaparintotta meg, most pedig helyre akarja állítani a
kereskedelmi árrését a kiadók terhére.
A papír alapú könyvek jövője különben is kérdéses. A szektor a numerikus korra készül, amelyben a kiadók
szerepe csökken. Az Amazonnak például az a távlati célja, hogy kitúrja a közbenső szereplőket, így az e-könyvek
esetében, kikerülve a kiadókat, már közvetlen kapcsolatot épít ki a szerzőkkel.
A két tűz közé került francia könyvesboltok jövője ettől a gazdasági háborútól függ. A francia kulturális
piac árbevételének felét adják a könyvek; a Hachette árbevételének felét pedig az amerikai forgalom hozza. Még
abban az esetben is, ami nem valószínű, hogy sikerül megúszni a TTIP hatását, az egységes könyvárak nem
fognak fennmaradni. Az általánossá váló piac be fogja darálni a kulturális kivételt.

Szerzői jog kontra copyright
Egy másik francia „archaizmus” is a szemétkosárban végezheti, ez pedig a szerzői jog. A bizottság által
2013. december és 2014. február közöttre meghirdetett „társadalmi vita”, melynek célja „a törvényi előírások
modernizálása és harmonizálása”, meglepő javaslatokat tartalmazott. A dokumentumok csak és kizárólag angolul
jelentek meg, ami sérti az európai jogot. A kérdőívben pedig csak a copyright, avagy kereskedelmi jog szerepel,
aminek csak távoli kapcsolata van a szerzői joggal. A copyright jelenleg az USA-ban, az Egyesült Királyságban és
Írországban van érvényben.(Megjegyzendő, hogy az már USA 1971-ben is megtagadta a copyright és a szellemi
tulajdonjogok harmonizálását célzó Berni Egyezmény aláírását.)
A copyright úgy határozza meg a szerzőt, mint aki az alkotás finanszírozását biztosítja. Előírja, hogy a
műnek fizikailag (videón, számítógépes fájlon, vagy bármiféle adathordozón) léteznie kell. A szerzői jog viszont az
alkotás létrehozójának személyére utal, és nem kell hozzá fizikai alapon megjeleníteni a művet. (Ilyen lehet
például egy tánc koreográfiája.) A bevételekkel is foglalkozó, és az örökösök jogait is rögzítő szerzői jognak az
anyagi kérdéseken kívül van egy erkölcsi oldala is, amiről a copyright egyáltalán nem rendelkezik. Nevezetesen: a
mű megcsonkításának, vagy hátrányos helyzetű felhasználásának tilalma ebben a jogi szabályozásban nem
szerepel. Az internet korában ez persze gondot okoz bizonyos cégeknek. A Google France például nem habozik azt
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állítani, hogy „a kisebb alkotók védelmét” ők látják el. A szabadkereskedelmi egyezmény alapvetően ezt a
látásmódot fogja elterjeszteni.
Ezek után bátran kijelenthető, hogy a TTIP-ellenes mozgalom közelről érinti a művészeket és az
értelmiségieket is. A kulturális kivétel megvédése eredetileg azt szolgálta volna, hogy a művészek és alkotók
felsorakozzanak a TTIP mögé. Ha sikerül is kisiklatni a TTIP tárgyalásokat, kérdéses hogy a mögötte meghúzódó
terveket sikerül-e véglegesen levenni a napirendről?
A tárgyalások végkimenetelétől függetlenül egy másik átalakulás is veszélyezteti a kulturális kivételt: ez
pedig az igény szerint összeállítható videó programok, a VOD (video on demand) piaca. A hagyományos média
(TV, rádió) szerepe csökken, helyét átveszi a YouTube és több más hasonló platform, ahol a programot maga a
felhasználó állítja össze. Ezt az iparágat jelenleg a Netflix cég uralja, amely világelső a VOD piacán. A cégnek
máris több tíz millió előfizetője van. Kizárólag ők férhetnek hozzá a filmek és sorozatok katalógusához, és
mindenféle eszközökön – tableten, mobilon, hagyományos TV-n és számítógépen – nézhetik meg ezeket a
tartalmakat. A Netflix nemcsak filmeket, hanem sorozatokat is árul, sőt már készít is. Ilyen volt például a nagyon
sikeres House of Cards (Kártyavár) és az Orange is the new black. (Utóbbinak nincs még magyar címe – a ford).
[9]

2013-as adatok szerint ma már a Netflix a Gaumont legnagyobb vásárlója, miközben terjesztési jogokról
tárgyal, producerekkel szerződik, és saját filmgyártásra készül. Ősszel várhatóan piacra lép öt európai országban,
köztük Franciaországban is.
A Netflix székhelye Amsterdamban lesz és erősen kérdéses, hogy vajon aláveti-e majd magát a VOD francia
piaci szereplői számára kötelezően előírt szabályoknak. (Például annak, hogy az árbevétel 15 százalékát európai és
francia játékfilmekbe kell beforgatniuk.) Az amerikai cég közvetlen verseny társa lesz a Canal Plus-nek, a fizetős
TV csatornának. Jelenleg a Canal Plus évi 200 millió euróval vesz részt a francia filmgyártás fenntartásában.
Összességében a filmkészítés 30 százalékát finanszírozza, ami azt jelenti, hogy az új filmek közül minden
másodikat elővásárlásban ők veszik meg. A Canal Plus betartja a francia és európai művek kötelező programozási
kvótáit, ám a Netflix érkezésével, várhatóan komoly árversenyre kell felkészülnie. Feltehetően jóval alacsonyabb
lesz az előfizetési díjuk, és ez veszélybe sodorhatja működésük eddigi gyakorlatát. Félő, hogy a nagy francia
csatorna is kizárólag a „piaci” elvárásoknak megfelelő programokat ajánl majd a nézőknek.
Frédérique Bredinnek, a Mozgóképek és Filmek Nemzeti Központja (CNC) elnök asszonyának azonban
nem nagyon fáj a feje ezek miatt. Fennen hirdeti meggyőződését: „a francia audiovizuális szektor megerősödve
[10]

kerül majd ki a piaci felélénkülést hozó versenyből” . Serge Toubiana, a Cinémathèque igazgatója (a CNC
előleg-fizetési bizottságának 2014-es elnöke), azt a meggyőződését hangsúlyozza, hogy a francia filmszektor
túlfinanszírozott, és hogy „az amerikai finanszírozási rendszer átvételével új francia modellt lehet kitalálni”

[11]

.

A három nagy francia TV csoport (TF1, Canal Plus és M6) február 11-én levelet írt a miniszternek,
amelyben panaszkodtak az 1980-as évekre emlékeztető, és Európában csak Franciaországra jellemző nehézkes,
[12]

túlkomplikált szabályozási rendszerre. A Francia Produkciós Szervezetek Egyesülete (UPF ) szerint: „a Netflix
piacra lépése után hazai cégcsoportjaink jogosan fogják megkérdőjelezni kötelezettségeiket, ami elvezethet
[13]

kulturális modellünk felszámolásához”

.

Mielőtt a francia kulturális kivétel ruhafoszlányainak utolsó maradékát is eltemetnénk, az európai
kereskedelmi biztos Karel De Gucht ironikus szavait idézzük: „a bizottság még később is a tanács elé terjeszthet
döntéseket és új tárgyalási megbízást kérhet, például ebben a témában is”.
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Fordította: Morva Judit

[1]

Serge Regourd: Pour l’exclusion culturelle [Zárjuk ki a kulturális kivételt?], Le Monde diplomatique,
1993. november.
[2] Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vagy Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA).
Magyarul leggyakrabban a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodás kifejezés vált be, a cikkben a
továbbiakban: a TTIP rövidítést használjuk. – A ford.
[3]

Benoît Bréville és Martine Bulard: Des tribunaux pour détrousser les Etats [Bíróságtól Bíróságig –
végül mindig a népek fizetnek], Le Monde diplomatique, 2014. június. A „befektető-állam vitarendezési
mechanizmus” angol rövidítése ISDS Investor-State Dispute Settlement – a ford.
[4]

CSA - Conseil supérieur de l’audiovisuel.

[5]

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée.

[6]

Kulturális termékek kereskedelmére specializálódott francia cég.

[7]

Clarisse Normand: Franco de port: le SLF dénonce le dumping d’Amazon [A kiszállítást fizetjük: a
Könyvkereskedők Szakszervezete felszólal az amazon dömping gyakorlata ellen], Livres Hebdo, Párizs, 2013.
szeptember 26.
[8]

Jean-Baptiste Malet: Amazon, l’envers de l’écran [Amazon – majdnem robot], Le Monde diplomatique,
2013. november.
[9]

A világ legrégebbi (1895) filmgyártó vállalata.

[10]

Frédérique Bredin: Le CNC ne laissera pas Netflix faire sa loi [A CNC nem hagyja majd, hogy a Netflix
diktáljon], Les Echos.fr, 2014. május 5.
[11]

Serge Toubiana: La galaxie du cinéma fonctionne [A mozi galaxia jól működik], Libération, Párizs,
2014. február 14.
[12]

UPF - Union des producteurs français

[13]

Netflix discute de son arrivée en France avec Aurélie Filippetti [A Netflix Aurélie Filippettivel tárgyal a
piacra lépéséről], L’Express.fr, 2014. március 25.
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A megvetés
Balázs Gábor
Ritkán ébrednek a francia dolgozóosztályok olyan remek
hírre, mint július első napjaiban: őrizetbe vették Nicolas S.
többszörösen visszaeső elkövetőt, volt köztársasági elnököt.
Igazából az volt a meglepő, hogy nem is volt olyan irgalmatlan
sajtóvisszhangja az országban, mint amilyet ilyen hír hallatán
várhatnánk. Egyrészt a közerkölcsöket és a törvényeket már
sokszor semmibe vevő gazfickó persze régi szereplője a bűnügyi híreknek (azaz semmi meglepő
sem történt), másrészt a „világ legfontosabb semmiségének” világbajnoksága is zajlott, ami azért
Franciaországban is felülír mindent.
Persze a visszafogottságnak elég nyilvánvaló politikai okai is vannak: a jobboldal épp most készül
belefulladni egyre számosabb korrupciós ügyeibe, a baloldal pedig összes választási ígéretének, a legalapvetőbb
elveinek feladásába, és mindenki tudja, kiknek a malmára hatja ez a vizet. Igen, az övékére. Nem is igazán boldog
senki.
A tények
De nézzük előbb röviden a tényeket, amelyek kivételesen nagyon jól megismerhetők voltak a magyar
sajtóból is (elsősorban a mindig megbízható Magyar Narancs és az atlatszo.hu munkatársa, Dobsi Viktória
jóvoltából): „az elnöki posztról 2012-ben távozott Sarkozyvel kapcsolatban eredetileg még a 2007-es
kampányfinanszírozás ügyében vizsgálódtak a hatóságok. Sarkozy lehallgatásának oka azonban (előbb a saját,
majd a gyanakvó exelnök által álnéven vásárolt újabb mobilon) valójában a politikust érintő három jogi dosszié
metszetében található. A lehallgatást elrendelő bírák Moammer Kadhafi volt líbiai államfő esetleges illegális
kampányfinanszírozása miatt nyomoznak 2013 tavaszától. A bírák nemcsak Sarkozyt, hanem líbiai
kapcsolatokban egykor érintett két volt belügyminiszterét is telefonos megfigyelés alá helyezték. Az így rögzített
beszélgetések alapján tűnik fel nekik, hogy hőseink meglepően jól értesültek más, folyamatban lévő ügyekben.”
Ez a két ügy a Bettancourt- és a Tapie-affér néven ismert. Az első ügyet így foglalja össze remekül Dobsi
Viktória: „A szövevényes Bettencourt-affér 2010 júniusában vált családi konfliktusból politikai üggyé, amikor a
Médiapart nevű internetes lap nyilvánosságra hozta a milliárdos házaspár komornyikja által titokban készített
hangfelvételeket, amelyek ékesen bizonyították az azóta megözvegyült Liliane megromlott ítélőképességét és a
köré gyűlt nyerészkedők gátlástalanságát. Főképp pedig roppant kompromittáló adalékokkal szolgáltak az akkor
már köztársasági elnök Sarkozy, pártjának pénztárosa és költségvetési, majd munkaügyi minisztere, Eric Woerth
és a Bettencourt család peres ügyeit felügyelő államügyész terhére. A szóba jöhető vádak: adócsalás Bettencourt,
pontosabban vagyonkezelői esetében – mivel Liliane beszámíthatósága már jó ideje kétséges, bár ezt ügyesen
leplezi. Illegális pártfinanszírozás, adókedvezményekért cserébe, valamint súlyos összeférhetetlenségi vádak Eric
Woerthnél, aki nemcsak milliókat térített vissza Bettencourték adójából, de ráadásul felesége annak a cégnek
alkalmazásában állt, amely a vagyon egy részét adóparadicsomokba tüntette el. (Liliane hozzáértő segítőinek
többek között egy egész Seychelle-szigeteket is sikerült eldugni a francia hatóságok elől.) Végezetül az, hogy
Sarkozy visszaélt a hölgy gyengeségével: Sarkozy, állításával ellentétben, többször is meglátogatta volna a
politikusokkal tudvalevőleg bőkezű házaspárt, és személyesen a hamarosan megözvegyülő Liliane-t 2007-es
kampánya idején.”
A Tapie-ügyet Dobsi Viktória így ecseteli: „[előfordulhat], hogy Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója,
Sarkozy helyett viheti el a balhét. A párizsi lakásán március 20-án tartott házkutatás arra a kérdésre kereste a
www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=182

16/33

2021. 12. 23. 15:23

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=182

választ, miért döntött úgy a volt gazdasági miniszter asszony 2007-ben, hogy egy állami tulajdonban lévő
pénzintézet és Bernard Tapie hírhedt üzletember közötti, az Adidas cég eladása ügyében folyó pereskedést
felfüggeszti és peren kívüli egyezséggel tesz pontot az évek óta húzódó konfliktus végére. A mediátori szereppel
megbízott magánbíróság mintegy 400 millió euró kártérítést ítélt Tapie-nak, ebből egy 45 milliós tétel – jó
hírnevének megsértéséért – francia jogtörténeti rekord. Az ügyben két párhuzamos nyomozás zajlik. Arra is
kíváncsiak, volt-e szerepe Christine Lagarde döntésében, majd a felháborodott ellenzék kritikáinak és fellebbezési
javaslatainak figyelmen kívül hagyásában annak, hogy Bernard Tapie expolitikus, az Olympique de Marseille
focicsapat egykori tulajdonosa, hetvenéves fenegyerek és médiasztár 2007-ben Sarkozy mellett kampányolt és az
eljárás jó két éve alatt minimum 18-szor találkozott főhősünkkel.”
Hozzátehetjük, hogy Sarkozy már 2004 óta (akkor ő volt a gazdasági miniszter) állt igen szoros
kapcsolatban Bernard Tapie-val. Éppen az Adidas-ügyben többször változtatta az álláspontját (amely
funkciójából adódóan az állam álláspontja is volt) annak függvényében, hogy Tapie éppen mennyire volt
használható a saját politikai céljaihoz. Ez a cél a baloldal meggyöngítése volt Tapie esetleges politikai
szerepvállalásával, aki még François Mitterand egyik kisstílű politikai húzásának következtében „baloldali”
politikusként is szerepet vállalt a kilencvenes években. (Mitterand találta ki, hogy az akkor még népszerű Tapie-t,
a jelentéktelen baloldali radikális párt színeiben, bevesse fő pártbéli ellenfele, Michel Rocard ellen; sikerrel is
járt.)
Ezekben az ügyekben tehát, a mostani gyanú szerint, Sarkozy ügyvédjét rendszeresen tájékoztatta egy, a
Semmítőszéknél státusban lévő jogász, méghozzá egy monacói jogtanácsosi állásért cserébe. Ennek alapján
három vádat hoztak fel a volt elnök ellen: a vesztegetést, az aktív korrupciót és a szakmai titok megsértéséből
származó előnyszerzést.
„Az állam én vagyok!”
Igazából nem is ezek az ügyek voltak az igazán aggasztók, hanem a tény, hogy Sarkozy és munkatársai
valóságos információs hálózatot építettek ki az államigazgatáson belül, hogy kétes ügyeiket pontosan tudják
követni. Úgy tűnik, valóságos Sarkozyhoz hű kör létezett a rendőri-jogi rendszerben, amelynek egyetlen funkciója
az egykori elnök védelme volt.
Nem egyéni stiklik ezek: egész rendszer. Sarkozy alapvető politikai jellemzője volt a „cél szentesíti az
eszközt” meggyőződés: önmagát érinthetetlennek, a törvények felett állónak gondolta. A mélyen a
személyiségében gyökerező megvetés, amellyel minden, ambiciózus céljaival szemben álló személyt, intézményt
és szabályt tekintett.
Az egyre-másra következő ügyek Sarkozy körül ezt a gyakorlatot igazolják: manipulációk, gyanús,
messziről bűzlő egyezkedések, a jogi és erkölcsi szabályok nyílt semmibevétele, mély megvetés bizonyos íratlan
regulákkal szemben. Sarkozy sohasem volt a politikai erkölcs grállovagja (enyhén szólva), de a demokrácia
szabályainak ilyen nyílt megvetésével most átlépett egy határt.
Ezekben az ügyekben minden egy irányba, a pénz és a hatalom összefonódása felé mutat.
És a középpontban mindig ugyanazt az embert találjuk: Nicolas Sarkozyt.
Milyen régen is kezdődött mindez! Már vagy harminc éve, hogy az „ügyek” úgy ragadnak emberünkre,
mint a bogáncs: Sarkozy és a pénz és a hatalom – ez lett az ő védjegye.
A hely is szimbolikus, ahol mindez kezdődött: Neuilly-sur-Seine, Franciaország leggazdagabb települése,
ahol egy 28 éves, igen ambiciózus fiatalembert választanak polgármesterré. Rastignacunkat rögtön
ellenállhatatlan erővel vonzza a francia nagyburzsoázia legfontosabb bázisa: itt, Neuillyben indul Sarkozy
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karrierje. Neuilly egyik arcát Párizs és a faubourg Saint-Germain (azaz a politikai hatalom székhelye), másikat
pedig a La Défense (azaz a nagytőke, a nagy biznisz bázisa) felé fordítja.
Ezen két pólus körül zajlik Sarkozy élete is.
Neuillyben alapozódik meg „Sarkoland”: a gátlástalanság, a mindenfajta erkölcsi skrupulusok nélküli
hatalomgyakorlás szimbóluma, pénz és politikai hatalom szövetsége, középpontjában Nicolas Sarkozyvel. Ő volt
ennek, a júliusi monarchiát idéző rendszernek a polgárkirálya. Szerepe jelentős, személyében azonban pótolható:
még csak nem is közülük való igazi nagyburzsoá.
A „Sarkozie”, e kétes figura körül kialakult egész udvartartás (igen gyakran emlékeztetett egy
gengszterbandára) most úgy tűnik, végleg hajótörést szenvedett: Sarkozy öröksége ez a részeg hajó, a francia
jobboldal, irány nélkül imbolyog, a fedélzeten csak az őrültek és a tehetetlenek maradtak, a kassza üres, a
tartalékok kimerülőben, a kalózok pedig a kormányrúdnál.
A bukás teljes: erkölcsi, jogi és politikai. Egyéni és kollektív: szisz-te-ma-ti-kus.

A „vörös bírák”
Valójában Sarkozy reakciója volt igazán riasztó az őrizetbe vételére, meg persze a díszletek, amelyben
mindezek elhangoztak. A Europe1 televízió- és rádiócsatorna sugározta interjú, úgy véljük, még az újságírói
szervilizmusban edzett magyar közönséget is megdöbbentette volna. A helyi Obersovszky Péter, Jean-Pierre
Elkabbach (magyar kollégájával ellentétben ő nem jobboldali, nem válogat: bármely hatalmas embernek
hajlamos kinyalni a fenekét) a következő bátor kérdéseket tette fel Sarkozynek. „Előzetes letartóztatás alatt önnel
úgy bántak, mint egy átlagos polgárral?” „Áldozata ön a rendszernek, amely nem jogi, hanem politikai célok
szerint működik?” „Kérni fog politikailag kevésbé elkötelezett bírókat az ügyében?” „Igaz, hogy ügyvéd nélkül
hallgatták ki két órán keresztül?” „Elnöksége idején a bírákkal zajlott konfliktusokra adott visszavágásról lenne
szó?” „Hollande elnök és a kormány tagjai csak egyszerű nézők vagy pedig aktív szereplők az ön ügyében?” „A
Bygmalion-ügyben önt nem lehet hibáztatni?” „A pénzeket az ön tudta nélkül költötték el jogellenesen?”
„Küzdeni fog a végsőkig?” „Úgy gondolja, hogy Franciaországnak szüksége van Önre?” Nem is ismertetjük tovább
a szolgalelkűség ilyen mélységét, azt gondoljuk sejthető, mit kapott Elkabbach még a visszafogott sajtóban is
(arról nem is beszélve, miket nem kérdezett meg az elnöktől).
Persze véletlenek nincsenek: az évtizedek óta a szolgalelkűség szimbólumának számító újságíró nem ok
nélkül kapta ezt a szép feladatot. A csatorna az egyik francia sajtómágnás, Arnaud Lagardère tulajdona, akit
Sarkozy nemegyszer egyenesen a „testvérének” nevezett. Reméljük, Elkabbach nem rúgja össze a port főnökével,
mert ilyen csúnyán megszorongatta Nicolas S. elkövetőt...
A francia állapotok ezen a téren egyébként egészen elképesztők. Ha csak az írott sajtóra vetünk egy
pillantást, a következő a tulajdonosi helyzetet látjuk: a Les Echos (a legnagyobb gazdasági napilap) Bernard
Arnault tulajdona (ő a leggazdagabb francia). A Le Point (az egyik legnagyobb hetilap) François Pinault-é (ő a
harmadik leggazdagabb), a Le Figaro (a legnagyobb napilap) tulajdonosa Serge Dassault (negyedik helyezet,
valamint fegyvergyáros), a Libération Patrick Drahi-é (hatodik), a Le Monde-ot és a Le Nouvel Observateur-t
(szintén nagy hetilap) Xavier Niel (hetedik) birtokolja, a Direct Matin (ingyenes metróújság) Vincent Bolloré
(tízedik)...
No de a Sarkozy-féle visszavágás tartalmáról is hangozzon el néhány szó. Állítja, hogy soha nem tett semmi
törvényelleneset, az igazságszolgáltatás nem semleges vele szemben, a politikailag elfogult bírák meg akarják
alázni stb. stb. Régi nóta: ha egy „hatalmas” embert törvénytelenségen kapnak, hirtelen a rendszer áldozata lesz
belőle, ellene politikai leszámolás zajlik, az igazságszolgáltatás nem független többé, veszélyben a demokrácia és
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így tovább. Sarkozy nem először használja mindezt. Amikor idén tavasszal kiderült (mármint a nagy
nyilvánosságnak, hiszen ő tudott róla; egyik kellemetlen kérdés, hogy honnan), hogy hónapok óta lehallgatják a
telefonját, egy, a Le Figaróban közölt publicisztikájában a Stasihoz hasonlította a francia hatóságok munkáját,
akik lábbal tapossák a köztársaság szent elveit...
Ilyenkor valószínűleg tényleg a gátlástalanság a legjobb fegyver, de azért ez még a jobboldalon is sokaknál
kicsapta a biztosítékot: korrumpálni egy magas rangú állami tisztviselőt a mélyen etatista országban nagyon
komoly vád.
A végső megoldás ilyen helyzetekben a közvetlen munkatársak bemártása. Az ún. Bygmalion-ügyben
(röviden: a nagy jobboldali párt, az UMP a 2012-es elnökválasztási kampányban magasan túllépte a törvény által
engedélyezett pénzügyi keretet, ezt elrejtendő hamisan számlázott ki több millió eurót) a volt pártelnök, JeanFrançois Copé könnyen bajba kerülhet, míg Sarkozy az ügyvédjét már be is áldozta: „Ügyvédem, Thierry Herzog
azt kérte tőlem, akarok-e interveniálni a monacói állás ügyében. Azt feleltem neki, nem akarok.” Aha. Emberünk
nemcsak becsületes, de amikor ravasz ügyvédek becstelenségre akarják kényszeríteni, nemet mond. Ritka, mint a
fehér holló az ilyen férfiú.
Sokkal, de sokkal valószínűbb, hogy Sarkozy azzal védekezik, amivel tud: politikai leszámolás zajlik ellene
a „vörös bírák” vezetésével.
Valójában ez rém valószínűtlen. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a rendőrök, az ügyészség, a bírák politikai
megrendelésre összeesküdtek, hogy megakadályozzák Nicolas S. „egyszerű citoyen” visszatérését a politikába.
Ráadásul előzetes letartóztatásba helyezése nagyon is azt jelenti, hogy elég sok minden lehet a bírák kezében
Sarkozy ellen. A (persze névtelenül) megszólalni hajlandó bírák túlnyomó többsége azt állította: elképzelhetetlen,
hogy egy ez idáig kiválóan dolgozó bírónő a karrierjével és a reputációjával játsszon azzal, hogy teljesen légből
kapott vádakkal illeti a volt elnököt, bármennyire is kevéssé találja politikailag szimpatikusnak.
Meg persze az egész olyan rettenetesen szánalmas: az a sötét figura állítja be magát az „elfogult
igazságszolgáltatás áldozatának”, aki egész politikai pályafutását arra építette fel, hogy a legkisebb bűnügyi hírt is
a saját demagóg politikai céljainak szolgálatába állítsa, akinek „a rendpártiság a DNS-sébe van kódolva”, ahogy
egyszer olyan szépen mondotta. S aki csúnyán elbukott, mivel ígéretei ellenére nem üzent hadat a bűnözésnek,
hiszen meg sem próbálta csökkenteni a szegénységet és az egyenlőtlenséget...
Természetesen logikai alapon is ezer sebből vérzik Sarkozy saját magát áldozatként, a „vörös bírák”
politikai elfogultsága áldozatának bemutató érvelése. Hiszen, mint büszkén emlegeti mindenhol, a Bettancourtügyben végül felmentették (iszonyú nehéz lett volna bebizonyítani, hogy maga Sarkozy hozta el a milliárdosnőtől
kicsalt kampánypénzeket) – no de akkor nem volt elfogult az igazságszolgáltatás? Vagy, mint ő és hívei
mindenütt elmondják: politikai számítások állnak a vádemelések hátterében, hiszen a volt elnök most készül
visszatérni a politikába. Leszámítva azt a tényt, hogy Sarkozy harmincéves politikai pályafutása tele van ügyekkel,
az is igaz, hogy hivatalban levő köztársasági elnök ellen nem is lehet vádat emelni – ezért az „időzítés”.
És legyünk őszinték, Sarkozy politikai életében két szám igazában lenyűgöző: a sötét ügyek száma,
amelyekben neve mindig és mindig előfordul, másrészt azoknak a közvetlen munkatársainak, közeli
ismerőseinek, barátainak a száma, akiknek már meggyűlt a bajuk az igazságszolgáltatással. A magyar olvasónak
talán nem sokat mondanak ezek a nevek, de kérjük, figyeljenek a személyek megdöbbentő számára
(csoportosításuk alapja, Sarkozy melyik tisztségének idején kerültek bajba): Patrick Gaubert, Patrick Balkany
(még a neuilly-i polgármesterség idején), Nicolas Bazire (az Edouard Balladur miniszterelnök szóvivőjeként
töltött időszakban), Claude Guéant, Eric Woerth és Brice Hortefeux (a belügyminiszterség idején és a 2007-es
kampánnyal kapcsolatban), Claude Guéant újra, François Pérol és Patrick Buisson (az elnöki években), Thierry
Herzog, Guillaume Lambert és Jérome Lavrilleux (2012 után).
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A legkevesebb, amit állíthatunk, hogy nem szerencsés együtt dolgozni Nicolas Sarkozyvel. Ez az ember
vagy a világ legszerencsétlenebb munkaadója, aki mindig rosszfiúkkal veszi körbe magát, vagy esetleg általában
közvetlen munkatársai viszik el helyette a balhét. Utóbbira annál is inkább gondolhatunk, mert Sarkozy 1988 óta
(képviselőként, miniszterként, államfőként) az immunitás valamilyen formáját élvezi (egyébként még most is
mint ügyvéd...), amely munkatársaira persze már nem vonatkozik.
Egyébként is igaz lehet, hogy a minden ízében recsegő-ropogó parlamentáris rendszer magától a
személyzeti állományától is bűzlik: végül is a képviselők immunitását azért találták ki akkoriban, hogy
véleményükért, szavazatukért ne lehessen őket jogilag felelősségre vonni, azaz szabadon beszélhessenek – nem
azért, hogy szabadon hágják át a mindenkire vonatkozó törvényeket... Anekdota, de jól jellemzi a mostani
helyzetet: mostanában valamely előrehozott választásokon a jobboldalnak két jelölt között kellett döntenie, az
egyiket a talán Sarkozynél is gátlástalanabb csirkefogó, a nemrég megbukott pártelnök Jean-François Copé is
támogatta. A másik jelölt támogatója nem kertelt: „bon, Jean-François, tisztázzuk mindenestre, a barátodnak a
mandátumra van szüksége vagy csupán a büntetőjogi immunitásra”. Hát igen.
„A nagy berlusconizálódás”
Maga a „vörös bírázás” természetesen Berlusconi-utánérzés. A politikai helyzet is kísértetiesen emlékeztet
Berlusconi produkciójára. Végül is a mostani ügyek, ha Sarkozy folytatja jelenlegi politikai stratégiáját (ami
persze azzal is jár, hogy magukról az ügyekről nem hajlandó semmit mondani – kérdés, meddig teheti ezt), akár
meg is erősíthetik Sarkozy körül a jobboldal kohézióját. Bár ebben ezen az oldalon is ellenérdekelt nagyjából
mindenki, aki a 2017-es elnökválasztáson a jobboldal jelöltje szándékozik lenni, azaz nem akarja, hogy Sarkozy
visszatérjen a politikába.
Ez persze egyrészt nagyon veszélyes stratégia (mármint a köztársaság politikai-jogi rendjére, amire régi
vágású jobboldaliak is próbálják felhívni – persze hiába – a bajba jutott canaille [csőcselék] figyelmét), másrészt
meglehetősen kockázatos. Igaz, Sarkozynek már nincs más esélye. Vagy elhiszik neki „bemondásra”, hogy
ártatlan, az igazságszolgáltatást politikai fegyverként használók áldozata, vagy úgyis minden mindegy.
Az is egyrészt Sarkozy „berlusconizálódása”, másrészt a francia politika „italianizálódása” felé mutat, hogy
eddig is szép számmal voltak nagyon kínos ügyek, amelyekbe akár a politika legfelsőbb szintje is belekeveredett.
Például az ún. Rainbow–Warrior-ügy, Françafrique számtalan elképesztő botránya, a francia titkosszolgálatok
piszkos ügyei stb.), de ezek valahogy mégiscsak „államügyek” voltak, vagy legalábbis feltételezhető volt róluk,
hogy a (persze legtöbbször vélt) államérdek jegyében zajlottak, állami szervek védelme alatt.
A mostani francia ügyek (Strauss-Kahn, Cahuzac, Copé, Sarkozy stb.) azonban kisebb-nagyobb egyéni
stiklik, néha elképesztő részletekkel, mint az, hogy a volt francia köztársasági elnök Paul Bismuth álnéven
vásárolt telefonjával flangál, akár valami kisstílű drogkereskedő...
Abban, hogy ezek az ügyek igazi jogi problémát okoznak-e Sarkozynek, egyáltalán nem vagyunk biztosak.
A legvalószínűbbnek a passzív választójogtól való néhány éves megfosztás tűnik. Ami persze véget is vetne
Sarkozy visszatérési terveinek (már a veszély huzamosabb ideig való fennállása is: nehezen elképzelhető, hogy
például a jobboldali párt olyan elnökjelöltet választ, aki esetleg el sem indulhat a választásokon). És persze éppen
ez a lényeg: ahogy Berlusconi, valószínűleg Sarkozy sem fogja megúszni politikailag ezeket az ügyeket. Az áldozati
szerepben tetszelgésnek is megvannak a korlátai. Egyrészt alapvetően csak a legközelebbi hívek hisznek benne,
másrészt minden jogi ügy előbb-utóbb eljut addig a fázisig, hogy valamit mondani kell még politikai értelemben
is az adott ügyről. Ez általában a rosszfiúknak nem nagyon szokott menni.
A „vörös bírázás” nem feledteti az erkölcsi diszkvalifikálódást.
Hőseink könnyen juthatnak abba a helyzetbe, hogy saját politikai oldalukon akár még népszerűbbek is
lesznek, ám nehezen elképzelhető, hogy visszatérjenek a hatalomba.
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Jelenleg valójában Sarkozy is mérhetetlen messzeségben van attól, hogy újra a Francia Köztársaság elnöke
legyen.
Mindent azért még manapság sem lehet.
Amikor ilyen gátlástalan, politikailag elképesztően káros figura, mint Nicolas Sarkozy végül is talán tényleg
végleg belebukik egy politikailag nem is olyan fontos ügybe, az embernek mindig kicsit keserű a szájíze (hasonló
volt a helyzet Berlusconival is, aki végül is az escortjaiba bukott bele, és egy olyan korrupciós ügybe, amelynek
idején még nem is volt politikus). Sarkozynak nem azért kéne örökre eltűnni, mert megvesztegetett egy bírót vagy
más disznóságot csinált, hanem mert egész politikai karrierjét a nép, az alkalmazottak, a bevándorlók, a romák, a
sztrájkolók, a tanárok, a bírák megvetésére építette. Mert gátlástalanul szélsőjobboldali volt (legalábbis a
kampányaiban), mert tűzzel játszott a lőporos hordó tetején, mert elképesztő károkat okozott az egész ország
mentálhigiénés életének, mert szemérmetlenül a gazdagok elnöke volt, mert mélyen lenézte a szegényeket, mert...
Önök azt mondhatják, hogy rendben, de hát ezek nem bűncselekmények.
Ez igaz, de hát mi mindig is azt állítottuk, hogy kutyavilágban élünk.
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Kórkép a magyarországi szegénységről
Totyik Tamás
„A tegnapon való sajnálkozás,
és a holnaptól való félelem
ellopja tőlünk a boldogság pillanatát!”
(Ismeretlen szerzőtől a Facebookról)
„Hárommillió ember, köztük 850 000 gyermek él ma
Magyarországon létminimum alatt...” hangzott el Orbán Viktor szájából
2007. november 4-én. Hét évvel később, 2014-re a létminimum alatt élők
száma több mint 50 százalékkal megnőtt, a mélyszegénységben élő
gyermekek száma pedig a populáció 10 százalékát is meghaladta. Ez a
megdöbbentő növekedés az elmúlt 4 évben következett be, pontosan az alatt az időszak alatt, amióta
Magyarország miniszterelnöke ismét Orbán Viktor.
A KSH 2010-től nem adja közre a létminimum alatt élők számát, illetve nem végez ilyen irányú
számításokat, de léteznek becsült adatok, és egy-két kutatóintézeti felmérés. Ezek szerint: 2010-ben 3,7 millió
magyar élt a létminimum alatt, 2012-re 4,6 millió[1], 2013-ra 4,8 millió[2]. Ez a soha nem látott növekedés akkor
következett be, amikor Európa legtöbb országa kezd kilábalni a 2008-as gazdasági válság következményeiből.
A létminimum értéke a statisztikusok által elfogadott küszöbérték, amely szerény életvitel mellett a
szükségletek kielégítésére éppen hogy elegendő egy ember számára. Az Európai Unió szegénységre vonatkozó
összehasonlítási alapja a medián jövedelmek 60 százaléka. (Ez az érték a hivatalosan megállapított
létminimumnál valamivel szigorúbb mutatószám). A magyarországi létminimum érték egyedül élő ember
számára 2013-ban 87 510 Ft, a szegénységi küszöb pedig 73 900 Ft. A minimálbéres jövedelem 66 483 Ft, ami
¾-e a létminimumnak, a szegénységi küszöbnek pedig pontosan a 90 százaléka. Sokat elárul a magyar
társadalom állapotáról, hogy az un. szegénységi küszöböt a népesség közel 30 százaléka nem éri el. Ahhoz, hogy
elérjék a létminimumhoz szükséges jövedelmet, egy 4 tagú magyar családnak 253 779 Ft összjövedelemmel
kellene rendelkeznie havonta, míg egy egyedül álló nyugdíjasnak 78 759 forinttal. (Érdekes, hogy a nyugdíjasok
körében sokkal alacsonyabb a létminimum alatt élők száma.)
A KSH számításai szerint egy aktív korú magyar felnőttnek élelmiszerre legalább 24 099[3] Ft-ot kellene
fordítania, 2013-ban, hogy megfelelő egészségi állapotban legyen. Ugyanez az érték egy két felnőttből és két (14 év
alatti) gyermekből álló családnál 85 696 Ft lenne, míg egy nyugdíjasnál 21 255 Ft. A szociológusok becslése
szerint a létminimum alatt élők 85 százaléka nem éri el a fent jelzett szintet. Tavaly a háztartási kiadásaik:
1/3-át élelmiszerre,
29 %-át lakásfenntartásra (ennek több mint felét az energiaárak tették ki),
9,4 %-át egészségügyi, kozmetikai, ruházati cikkekre,
15 %-át közlekedésre,
4,7 %-át utazásra, üdülésre, kultúrára
45% élelmiszer;
40% lakásfenntartás;
10% gyógyszer, ruházat;
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4% utazás;
1% kultúra, üdülés.
fordította egy átlag magyar család[4].
A létminimum alatt élőknél ezek az értékek saját becsült számításaim alapján a következőképpen
[5]

alakulnak :
Ez a számítás olyan családokra vonatkozik, akik még rendszeresen fizetik a közüzemi számlákat,
lakástörlesztésüket, de jövedelmük nem éri el a létminimumot. A

2. Létminimum értékek
különböző
háztartástípusokban 2013ban.

KSH
számításai
alapján (az energiaárak
mesterséges visszaszorítása
miatt) a lakásfenntartásra
fordított pénzek nagysága
csökkent 3,4 százalékkal.
Arról
viszont
nem
beszélnek,
hogy
a
létminimum alatt élőknél. ez az arány 6 százalékkal nőtt, hiszen jelentős részük fával fűt, a palackos gáz
támogatása pedig sokkal alacsonyabb, mint a többi energiahordozóé. Mindeközben a banki törlesztések
jelentősen növekedtek, különösen a devizahiteleseknél[6]

3. Létminimum értékek
idősora
A „farnehéz” magyar
társadalomból:
a
leszakadók, a munkások, a
kádári kisemberek és a
sodródó vidéki fiatalok
közül
kerül
ki
a
létminimum alatt élők
legnagyobb
része.
A
helyzetet
még
elviselhetetlenebbé teszi,
hogy 600 milliárd forint kivonását tervezik a szociális szférából - legalábbis a brüsszeli apparátusnak benyújtott
konvergencia program szerint. A rezsicsökkentés a középosztály lecsúszásán valamelyest segített, de nem tudta
megállítani. A kivándorlás, illetve a külföldi munkavállalás is csökkenti a kormányra nehezedő szociális nyomást.
(jelenleg 1,7 millió magyar dolgozik külföldön).
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Az adókedvezményeket – főleg a 3 gyerekes családoknak járó támogatást - a társadalom felső 3/10-e élvezi,
a maradék 10 százalékon pedig a 7/10-e osztozkodik. Önmagáért beszél a következő adat is: a jövedelemeloszlást
mutató GNI index a 2010-es 24,1 értékhez képest tavaly 27 lett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a társadalom
közérzete jelentősen romlott.
A GALLUP kutatása[7] is ezt a folyamatot látszik igazolni. Az OECD országok körében végzett legutóbbi
kutatása arra irányult, hogy a gazdasági válság után, az egyes országokban, a gyermekes és a gyermektelen
családok hozzá tudnak-e jutni a szükséges élelmiszerekhez? A kutatás szomorú „eredménnyel” zárult: a
gyermekekkel rendelkező családoknál átlagban 15 százalékról 21 százalékra nőtt azok száma, ahol gondot okoz az
élelmiszerek beszerzése, míg a gyermekekkel nem rendelkező családoknál 10 százalékról 21 százalékra nőtt 2007
és 2013 között. Úgy is mondhatnánk, hogy ez már az éhezés előszobája.
Míg a 2008-as gazdasági válság rendkívül rossz hatással volt az OECD országokra, addig a volt szovjet
tagköztársaságok területén hatalmas léptékben csökkent az éhezés mértéke. A politikai döntéshozók mélyen
elgondolkodhatnának azon, hogy a válság által legjobban sújtott Görögországban 28 százalék, Portugáliában 25
százalék, Magyarországban 47 százalék volt a nélkülöző gyermekes családok aránya. Azaz: legalább egy olyan
hónapról számoltak be az elmúlt év folyamán, amikor nem tudták megvenni a család számára szükséges
élelmiszert. Ugyanez az arány a gyermektelen családoknál Görögországban 26 százalék, Portugáliában 16
százalék, Magyarországon 35 százalék volt. Tőlünk rosszabbul, a környező országok közül csak Törökország
teljesített a maga 50 százalékával, illetve a gyermekteleneknél 40 százalékkal. Döbbenetes adat!
A társadalom legalsó rétegeinek lecsúszásán a javuló gazdasági eredmények nem segítettek. Nemhogy
enyhítették, hanem még növelték is! Kérdés, mi az alapja a javuló gazdasági eredményeknek? Az az érzésem,
hogy nem az ipari és mezőgazdasági termelés szintjének növekedése, hanem a szociális szférából kivont
támogatások. Ha a javuló foglalkoztatási statisztikák ellenére romlanak az éhezési mutatók, ott valamilyen
komoly ellentmondás húzódik meg a háttérben. Nem vagyok szociológus, sem gazdasági szakember, így a kérdés
megválaszolását kikerülném, de gyanítom, hogy az élelmiszer árak emelkedése az egyik legfontosabb tényező
ebben a kérdésben.
Az elszegényedés veszélyének a gyermekes családok vannak a legjobban kitéve. A Gallup mérései szerint
2007-hez képest 32 százalékkal romlott Magyarországon a gyermekes családok helyzete. A felmérések szerint
Románia és Bulgária ilyen szempontból nem tartozikaz első 10 között, viszont az USA és Észtország rajta van a
listán. Bár a csődben lévő görögöket több milliárd euróval segítették ki, az elszegényedési adatok alapján
egyértelmű, hogy a magyar szegények fizették meg a leginkább a gazdasági válság árát. Magyarországon a
legszegényebb réteg és a középosztály lett a kormányzati „szabadságharc” áldozata és legfőbb vesztese. Az OECD
adatok alapján már 2011-2012-ben lehetett érzékelni, hogy nagyon nagy gond van a szociális rendszerünkkel,
mert 2 év alatt megduplázódott azok száma, akik élelem-hiánnyal küzdöttek. Az UNICEF felmérése pedig azt
támasztotta alá, hogy legalább 180 000 gyermek él mélyszegénységben Magyarországon. Ez a gyermekpopuláció
10 százaléka!
A szegénység területi eloszlása egyértelmű képet mutat. Sarkad környékéről elindulva, a román határ
mellett végig húzódva, a Bodrogköznél az Északi- Középhegység felé haladva, majd, a Nógrádi- medencénél
megfordulva, a Jászság, Pest megye, és az Orbánság területét is beleszámítva, egyértelműen meghúzható az
ország „szegénységi vonala”. Ha a magyarországi befektetési térképet erre a vonalra ráhelyeznék, kiderülne, hogy
pontosan ez az a mező, ahová a kormányok és a nemzetközi tőke képviselői a legkevesebb pénzt fektették be. Azt
hiszem, ezzel a felvetéssel már választ is adtam a kitörési pontok egyikére, de nagyon fontos lenne a magas
színvonalú oktatás megszervezése, és a helyi termelési közösségek támogatása is. Ez utóbbi csak úgy lenne
megvalósítható, ha az önkormányzatok termőföldhöz jutnának, a saját oligarcháikkal szemben. Fontos szerepe
lenne a falugazdászi hálózatoknak a közösségi termelés beindításának szakmai támogatásában. A változások
elindításához legalább 4-5 év kell, de tudjuk, hogy egyetlen kormány sem akar ilyen hosszútávra tervezni.
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A kormány az ország belső fogyasztásának növelésével szerette volna a gazdaság motorját beindítani, de a
társadalom ilyen fokú elszegényedése mellett ez naiv elképzelés. Az Eurostat[8] adatai szerint Magyarország az
európai átlag 67 százalékát fogyasztja, feleannyit, mint Németország. Tőlünk kevesebbet csak Horvátország,
Románia, Bulgária fogyaszt. A fogyasztás gerincét mindig a középosztály adja. Ennek egyenes következménye,
hogy a kormányok a középosztályt igyekeznek mindig megerősíteni, helyzetbe hozni. A GFK és az MTA
Társadalomtudományi Központ „Osztálylétszám 2014”[9] című kutatása szerint Magyarországon nem alakult ki
középosztály a szó valódi értelmében. A kormányzat mostani társadalmi politikája nem is ezt a célt szolgálja.
A munka alapú társadalomban a magas iskolai végzettséggel, komoly társadalmi kapcsolatokkal, és
megfelelő tőkével rendelkező emberek előtt nyílnak lehetőségek. Ezt a célt szolgálja a közoktatási és felsőoktatási
rendszer átalakítása is. Aki nem tud egyházi, vagy az elit számára fenntartott alapítványi iskolákba bejutni, annak
szinte lehetetlen a társadalmi ranglétrán való továbblépés. A körte alakú magyar társadalomban a
legszegényebbek vannak a legnagyobb létszámban, ők adják a létminimum alatt élők 95 százalékát. A
társadalomkutatók leszakadóknak, munkásoknak és sodródóknak nevezik a létminimum alatt élőket. A kádári
kisemberek közül kerül ki még a szegénységben élők töredéke. Ez az a társadalmi csoport, amely a

4. GFK és az MTA TK
kutatói szerint így
rétegződik a magyar
társadalom

késő
Kádár
korszakban a középosztályt
képezte, és a rendszerváltás
óta folyamatosan csúszik
le. Megítélésem szerint a
vidéki értelmiségi családok
gyermekeiből, és a kádári
kisemberek
utódaiból
kerülnek ki főként a
külföldön munkát vállalók,
vagy
a
kivándorlást
választók. Róluk mondott
le a mai közpolitika:

legfeljebb lózungok szintjén foglalkoznak velük
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Elemzésünk szempontjából a legfontosabb társadalmi csoport a leszakadtak (több mint 3 millió
honfitársunk tartozik ide), a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
Létszám szerint a legnagyobb réteg. Nem csupán anyagi, jövedelmi, vagyoni helyzetük rendkívül
kedvezőtlen, de kapcsolatszegények is, kultúrafogyasztásuk pedig elhanyagolható. Jelentős körükben a
szakképzetlenek aránya. Ha dolgoznak, fizikai vagy mezőgazdasági munkát végeznek, de jellemzően inkább
munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, segélyezettek. Magas körükben a rokkantak, illetve az öregségi
nyugdíjasok aránya. Megállapítható, hogy a szüleik is hasonló helyzetben voltak, azaz a legalsó réteg újratermeli
önmagát.
Hasonló, vagy még rosszabb a társadalom alsóbb csoportjaiban megjelenő, önmagukat romaként
meghatározó válaszadók helyzete.
Külön nagy csoportot alkot a létminimum alatt élő másfélmillió munkás és egyéb munkavállaló. Ők
csak annyiban különböznek a leszakadóktól, hogy minimálbérrel rendelkeznek. Ha elveszítik a munkahelyüket,
azonnal a leszakadtak körében találják magukat. A multinacionális, valamint a hazai közép- és nagytőke
kizsákmányolása őket érinti legjobban. Nem jellemző rájuk a kultúra fogyasztás, nem járnak üdülni, hanem
otthon tévénézéssel, legfeljebb internetezéssel töltik idejüket. Érdekes, hogy e két utóbbi csoport tagjai között a
legalacsonyabb a migrációs hajlam, és a külföldi munkavállalás gondolatával sem foglalkoznak.
A közel 1,7 millió sodródó fiatal és középkorú adja ki a harmadik csoportot, akik a létminimum szélén
élnek. A „mamahotel” lakói, akiknek a szülei még a Kádári középosztály stabil tagjai voltak, ma igen nehezen
tudnak megkapaszkodni. Közülük kerül ki a legtöbb külföldi munkavállaló (becslésem szerint kétharmaduk nem
itthon dolgozik). Nincs elég kapcsolatuk (sem személyes, sem szervezeti), nem járnak színházba, nem olvasnak
könyveket, viszont nagyon otthon vannak az újkultúrában (internet). Ez utóbbi akár feljebb is viheti őket a
társadalomban.
A negyedik csoport, ahonnan szintén a létminimum környékén élők kerülnek ki, a kádári kisemberek,
mintegy másfélmillióan. A mindennapokban nehezen de kijönnek a jövedelmükből, nyaralni nem járnak, alig
beszélnek idegen nyelvet, inkább állami munkahelyen dolgoznak, főként irodistaként. Többnyire kistelepüléseken
élnek, korosztály szerint idősebbek. A lecsúszás ellen nem mindig sikerrel küzdenek.
A vidéki értelmiség körében rendkívül kicsi a létminimum alatt élők száma. Ők legfeljebb akkor kerülnek
ebbe a helyzetbe, ha állásukat elvesztik és huzamosabb ideig nem találnak új munkahelyet. A feltörekvő
fiatalok, felső középosztály és az elit köreiből nem kerülnek ki létminimum alatt élők. Viszont arra a becsült
számításra fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a két százaléknyi elitünk (kevesebb mint 200 000 ember)
rendelkezik a magyar társadalom szétosztható vagyonának 90 százalékával. Ez az érték a középkori
Magyarországon volt utoljára ilyen polarizált!
Az OECD 2014-es Society at Galance[11] jelentése alapján 16 pontban lehetne összefoglalni azt, hogy
milyen helyzetben vannak a magyar társadalom legalsóbb rétegei:
1. A szegények egyre szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak.
2. Csökkentek a szociális kiadások. 2008-2013 között csak Görögországban és Magyarországon csökkentek
ilyen erőteljesen a szociális kiadások.
3. Csökkent a munkavállalók támogatása. 2008-2013 között a világon csak Magyarországon csökkentették az
aktív dolgozók támogatását (betegszabadság, munkanélküli segély, minimálbéresek támogatása).
4. Nincs befektetés a jövőbe. 2008-2013 között, a fejlett európai országok közül, mi költöttük a legkevesebbet
az oktatásra. Az egy diákra jutó támogatás mindenütt emelkedett, csak nálunk csökkent.
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5. Az egészségügyünk és a nyugdíjrendszerünk nem hatékony.Az átlagtól többet költünk egészségügyi
ellátásra, a várható átlagéletkorunk mégis a legalacsonyabbak közé tartozik.
6. Nem segítünk a szegényeken, az ország közel egyharmada éhes. A szegények nem jutnak megfelelő
egészségügyi ellátáshoz, gyermekéhezés szempontjából pedig Európában az elsők vagyunk.
7. Nem bízunk vezetőinkben, a fiataljaink pedig egyenesen gyűlölik a politikai elitet.
8. A rendőrségben és az igazságszolgáltatásban sem bízunk. A magyarok félnek a legjobban sötét utcákon
sétálni, tartanak attól, hogy megtámadják őket, és erőszakos bűncselekmény áldozataivá válnak. A bírói
munka megítélése Európában nálunk a legkedvezőtlenebb.
9. „Magasról teszünk” a házasság szentségére. Európában csak a svédek és az észtek élnek kisebb hányadban
házastársi kötelékben.
10. Drámaian fogyunk. Az Európai Unióban nálunk szülnek a legkevesebbet a nők, a népesség arányát tekintve.
11. Boldogtalanok vagyunk, menekülünk a hazánkból. Egy 10-es skálán mérve a magyarok boldogság-indexe
igencsak alacsony: 4,7. (Az OECD országok közül csak Dél-Afrikában alacsonyabb.) A népesség arányához
képest nagyon sokan vállalnak külföldön munkát.
12. A nők még boldogtalanabbak. Az OECD országok közül a magyar nők a legboldogtalanabbak.
13. „Hullunk, mint a legyek.” Az Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb várható életkor /75 év/.
14. Gyakori az öngyilkosság. Európában csak az oroszok követnek el több öngyilkosságot.
15. Nem jótékonykodunk. Európában csak az észtek adakoznak kevesebbet az átlagjövedelemhez képest.
16. Egyre jobban gyűlölünk. Oroszországot leszámítva nálunk növekedett a legjobban az intolerancia a faji,
etnikai kisebbségekkel és a melegekkel szemben.
A rendszerváltáskor azt hittük mindannyian, hogy egy nagyobb sebességű vonatra fogunk átszállni. A
demokráciát remélő magyar ember egy jobb világ felé robogó vonaton szeretett volna utazni. Ma csak azt
érzékeljük, hogy a nagy sebességű vonat helyett a gőzmozdonyba bevezették a magasfeszültséget. Egy helyben
állunk, sőt hátrálunk, de a vonat piszkosul ráz. Miközben a magyar elit átszállt a legújabb sportautójába és hátra
se néz, nyomorgó honfitársaink a Kádár-korszak létbiztonságáról ábrándoznak korgó gyomorral...
Totyik Tamás

[1] TÁRKI 2013-as kutatásának eredménye
[2]Becsült adat
[3]KSH Statisztikai tükör 2014/53
[4] KSH Statisztikai tükör 2014/53
[5] Létminimum értékek különböző háztartástípusokban 2013-ban
[6] KSH - Statisztikai tükör 2014/53. szám
[7]http://www.gallup.com/poll/170795/families-struggling-afford-food-oecd-countries.aspx
[8]http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-18062014-BP/EN/2-18062014-BP-EN.PDF
[9] http://politologia.tk.mta.hu/uploads/files/Osztalyletszam2014_MTATK.pdf
[10] http://www.origo.hu/itthon/20140612-magyar-tarsadalom-felmeres-osztalyletszam-2014.html
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New York városában enyhén balról fúj a szél
Eric Alterman
Az USA nagyvárosainak többségét a demokraták irányítják, de a
polgármesterek nem sokat tesznek az erősödő társadalmi szétszakadás ellen.
New Yorkban azonban Bill de Blasio próbál szembemenni a „mindent a
gazdagoknak” típusú városvezetési gyakorlattal, de kemény ellenállásba
ütközik.
New York lesz az „Új Havanna”? Ez a kérdés tartja rettegésben a republikánus pártot, mióta a demokrata
Bill de Blasiót 2013. november 5-én megválasztották az USA legjelentősebb városának polgármesterévé. A
republikánusok mint „elsőszámú haladó szellemiségű ellenségünkre” tekintenek Michael Bloomberg utódjára. A
New York Times szerint „a republikánus vezetők egy „új baloldal hatalomra jutásáról szóló félelmeik
beteljesülését látják az újonnan megválasztott Bill de Blasióban”, aki – szerintük – „populista módon megveti a
gazdagokat, nyíltan rokonszenvezik a munkásszervezetekkel, valamint szüntelenül a jövedelemegyenlőtlenségek
problémáján rágódik”[1].
Bill de Blasio már a New York-i demokrata polgármesterjelölt választáson elhangzott beszédben kiemelte
az egyenlőtlenségeket, és szakadatlanul ismételte, hogy „két város története”[2] elevenedik meg New Yorkban: a
túl gazdagoké és mindenki másé. Határozottan szociális programja nyomán pártja egyértelműen őt jelölhette
maga mögé utasítva ezzel a média favoritját, akit a nagy befolyású leköszönő elnök[3] támogatott. Majd
magabiztosan (a szavazatok 72 százalékával) megnyerhette a polgármester-választást republikánus ellenfelével
Joe Lhotával szemben.

Lenin, Mao és Ho Si Minh
2014. január 1-jén beiktatási beszédében Bill de Blasio lefektette mandátumának alappillérét: „Azért
választottak meg minket, hogy véget vessünk szeretett városunk széthullásával fenyegető gazdasági és társadalmi
egyenlőtlenségeknek.” New Yorkban, ahol a gazdasági hatalom mindenhol jelen van, az ilyen politikai program
komoly akadályok garmadáját vonja maga után. Mihelyt a mondat elhangzott, Matt Yhlesias, a Slate nettes
magazin egyik újságírója, a következő, csak kicsit árnyalt tweetet posztolta: „Beiktatásán de Blasio Lenin, Mao és
Ho Shi Minh balzsamozott testeinek társaságában lépett porondra.”
Néhány nappal később a „kommunizmusügy” különös fordulatot vet. Hatalmas hóvihar sújt le New
Yorkra, az utak járhatatlanokká válnak. A bulvárlapok fejvesztve rohannak meginterjúvolni az Upper East Side
lakóit, akiket határozottan felbosszantottak az elegáns, manhattani városrész hóeltakarítási nehézségei. Bill de
Blasio „hátat fordít nekünk – panaszkodik felháborodva egy Upper East Side-i nő a New York Post hasábjain. –
Upper East Side-ban a polgármester nem rendelte el a hóeltakarítást mondván: >Én nem vagyok közületek
való.”<[4] A kijelentés bejárja az internetet, újra és újra felbukkan a helyi és országos médiában – főként
Bloomberg internetes oldalán. Bill de Blasio azonban kitart álláspontja mellett, amelynek megválasztását
köszönheti.
Egy kulturálisan sokszínű város polgármesteri székének elnyeréséért de Blasio, német és olasz
bevándorlók fiaként, számíthatott családi felmenőire, valamint házasságára: afroamerikai nőt vett feleségül.
Keményen kritizálta az indokolatlan rendőri motozásokat (a módszer neve „stop and frisk”), amelyeknek főleg
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színes bőrűek az elszenvedői. A választók egy részét ezzel sikerült megnyernie. De győzelmét valójában gazdasági
üzenete, programjának alappillére garantálta.
Ami az egyenlőtlenségeket illeti, New York a harmadik az Egyesült Államokban, és maga az USA
világviszonylatban szintén a dobogó harmadik helyét foglalja el ebben. A Wall Street pénzügyeseinek prémiuma
2013-ban átlagosan 164 530 dollár volt, és senki sem csodálkozott különösebben, hogy Lloyd Blankfein, a
Goldman Sachs elnök-vezérigazgatójának fizetése több mint évi 20 millió dollár. Micheal Bloomberg
polgármestersége teljes egészében ennek a kisebbségben lévő, túl gazdag réteg jólétének és kényelmének
kedvezett. Azzal indokolták ezt, hogy ez a réteg járul hozzá a legnagyobb mértékben a város adóbevételeihez: a
New York-i háztartások 5 százaléka adja az összbevétel 38 százalékát.
Manhattan szigete soha nem látott módon virágzik, a lakásokat általában több tízmillió dollárért vásárolja
meg a nagyvilági elit. De néhány háztömbbel arrébb a New York-i középosztály nem elhanyagolható része
lassacskán szegénységbe süllyed. 2008 és 2011 között az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának adatai
szerint az átlagkereset 6 százalékkal csökkent. 2011 végén a városban lakó családok fele, alig másfélszer keres
többet, mint a szegénységi küszöb. A szegénységi küszöb alatt élő háztartások 17 százalékában egy fő, 5,2
százalékukban pedig két fő dolgozik teljes munkaidőben. Mindeközben a lakbérek az egekbe szöktek. 2005 és
2012 között az átlag lakbér (az inflációval korrigálva) 11 százalékkal, ellenben a bérlők jövedelme csak 2
százalékkal emelkedett. A Furman Center for Real Estate and Urban Policy – ingatlan- és várospolitikai központ
– szerint New York lakóinak több mint fele jövedelmének legkevesebb egyharmadát lakhatásra költi.[5]
Bill de Blasio kampányának legerősebben kritizált intézkedése, amelyet minden riválisa támad, egy, az 500
ezer dollár feletti jövedelmek 0,05 százalékos megadóztatásából létrehozott speciális alap, amely a születéstől az
iskolás korig finanszírozná a kisgyerekek kötelező óvodai oktatását és ellátását. A javaslat mindazonáltal
szimbolikus jellegű, New York polgármestere ugyanis egyedül nem hozhat döntést ilyen adóteherről. Javaslata
végrehajtásához el kell nyernie Andrew Cuomónak, New York kormányzójának támogatását. Habár a 2016-os
elnökválasztás demokrata jelöltségére pályázó Andrew Cuomo a társadalmi kérdésekben a haladó szellemiséget
képviseli – támogatja a fegyverbirtoklási szabályozást és a melegházasságot –, gazdasági kérdésekben inkább
konzervatív nézeteket vall. Kiváltképp az adórendszer területén. 2011 decemberében, az állam lakóinak címzett
körlevelében azzal büszkélkedett, hogy „megszabta a tulajdonra kivethető adók felső határát ”, miközben a
középosztály adói „1953 óta”, míg a vállalati adók „1968 óta nem voltak ilyen alacsonyak”.

A kormányzó kettős játéka
Félő tehát, hogy Bill de Blasio ambícióinak Andrew Cuomo adóellenes eszméje gátat vet. A két férfi hiába
hangoztatja barátságát és jelenik meg politikai szövetségesként, sokkal inkább a „legjobb ellenségek” szerepét
töltik be a demokrata párton belül. Véleménykülönbségükben tükröződik a gazdasági egyenlőségre törekvő
párttagok és az inkább a vállalatok szabadságát támogató jobbszárny között húzódó konfliktus. Előbbiek olyan
vezetőkben reménykednek, mint de Blasio vagy Elizabeth Warren szenátorasszony, utóbbiak Andrew Cuomo és
Hillary Clinton köré csoportosulnak.
Mivel a tagállamok feladata a szövetségi hozzájárulás szétosztása és az adók meghatározása, minden
polgármesternek érdeke, hogy jó kapcsolatot ápoljon az állam kormányzójával, főleg, ha merész politikai
lépéseket akar megvalósítani. Andrew Cuomo azonban kettős játékot játszik mindenekelőtt azért, hogy megőrizze
esélyét a 2016-os választásokra. Amikor a felmérések azt mutatták, hogy a közvélemény támogatja az általános
bölcsődei és óvodai oktatás bevezetését, akkor a kormányzó a New York-i polgármesterjelölt mellé állt, és pártolta
javaslatát. De amikor a finanszírozásra került a sor, vehemensen tiltakozott új adó bevezetése ellen. Több hetes
huzakodás után Bill de Blasiónak végül sikerült meggyőznie az államot, amely vállalta, hogy három éven keresztül
finanszírozza a kezdeményezést.
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Az új polgármester nem volt ilyen szívós és kitartó a charter iskolák kérdésében: magánalapokból
finanszírozott állami iskolák, amelyekben a tanári szakszervezetek hatásköre gyenge.[6] Ezekben az oktatási
intézményekben a New York-i diákok alig 6 százaléka tanul. A demokraták többsége szerint a charter iskolák
elvonják a pénzügyi forrásokat – de a legjobb tanulókat is – a közoktatástól. A republikánusok kart karba öltve a
nyugdíjalapok kezelőivel – miközben általában hangosan kikelnek az állam gazdasági szerepe ellen – a konkrét
esetben foggal-körömmel védik a charter iskolák állami finanszírozási rendszerét. Amint de Blasio bírálta ezen
iskolák elvét, Andrew Cuomo nyomban a segítségükre sietett, és megalázó meghátrálásra kényszerítette a
polgármestert. Ezek után nem csoda, hogy az emberek Bill de Blasiót kezdő, míg Cuomót nagyon is tapasztalt
politikusnak értékelik.
Ám de Blasio nem haragtartó típus. Amikor 2014 májusának végén a demokrata párthoz közel álló
Working Family Party – a szakszervezeti, egyesületi stb. aktivisták koalíciója – megoszlott a tekintetben,
támogassa-e a novemberi választásokon Andrew Cuomo újraválasztását, Bill de Blasio az ő érdekében küzdött a
kulisszák mögött. New York polgármestere nem nagyon engedheti meg magának, hogy szembeszálljon a
kormányzóval, főleg ha a kormányzó mögé felsorakozik a pénzügyi világ is. Ezt a támogatást jól bizonyítja, hogy
Andrew Cuomo már több mint 33 milliárd dollárt gyűjtött össze újraválasztásának céljából annak ellenére, hogy
nincs egyetlen valós ellenfele sem…
Hogy Bill de Blasio mennyire határozott, a lakhatás kérdése fogja eldönteni. Kampányában ígéretet tett,
hogy kétszázezer új, alacsony bérleti díjú lakást hoz létre. A legtöbb szakértő úgy véli, hogy a kitűzött célt
rendkívül nehéz lesz megvalósítani, amit Bill de Blasio is jól tud. „Ez lesz az ország történetének, egy város által
kezdeményezett, legnagyobb és legnagyratörőbb alacsony bérleti díjú lakásprogramja” – mondja. De egyelőre
hajthatatlan, és végig akarja vinni a beígért tervet.
Ugyanakkor az ingatlanszektor jelentősen befolyásolja a New York-i politikát. A gazdagok, akik több millió
dollárt fizetnek egy Central Parkra néző lakásért és mesterei önmaguk kényeztetésének, portaszolgálatot,
uszodát, edzőtermet tartanak fenn, nem akarják megosztani a negyedüket – még kevésbé épületük hallját – a
metrót használó köznéppel. Ezt szem előtt tartva Bill de Blasio igazi kötéltáncos, amikor egyszerre akar kedvében
járni az ingatlancégeknek és nagy jövedelmű ingatlantulajdonosoknak, ugyanakkor bővíteni akarja a közép- és
alsó rétegek lakhatási lehetőségeit.
Jelen pillanatban stratégiája hatékonynak bizonyul, amit jól mutat a Domino Sugar-ügy. Néhány év óta a
Brooklyn szívében található volt cukorfinomító üzem jövője heves vitákat váltott ki. 2012-ben Jed Walentas
beruházó felvásárolta a területet, és megígérte, hogy irodákat épít az új technológiákkal foglalkozó cégeknek, de
kétezer-háromszáz lakóhelyet is teremt, köztük hatszázhatvan alacsony bérleti díjút. A polgármester azonban ezt
kevésnek ítélte. Annak ellenére, hogy Walentas az egész beruházás felfüggesztésével fenyegetőzött és a sajtó
egésze támadta, Bill de Blasio kitartott álláspontja mellett, és végül Jed Walentas további negyven bérlakás
megépítésére vállalkozott.
Bill de Blasio megértette, hogy minden, a szegényeknek és a középosztálynak kedvező politikai lépéssel azt
kockáztatja, hogy kiváltja a felső osztályok szervezet ellenállását és felbőszíti a New York Állam fővárosában,
Albanyban székelő felső rétegeket, valamint az őket kiszolgáló és védő médiát. Bill de Blasio megfogadta tehát:
valós szolgáltatásokat kínál a városlakóknak, hogy kiemelje a média aggodalmai és a hétköznapi élet valós
problémáik közötti eltérést. Ameddig dübörög a város gazdasága, meg kellene teremteni a lehetőséget a „városi
progresszivizmus” ígéreteinek megvalósításához, amelyek a hatvanas években szertefoszlottak. Los Angeles,
Seattle, San Francisco vagy akár Chicago követi-e a New York-i példát?

Fordította: Léber Edina
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[1] Michael Barbaro és Michael M. Grynbaum: Republicans cast de Blasio as a leading liberal foe [A
republikánusok de Blasióra osztják a liberális főellenség szerepét], The New York Times, 2014. május 14.
[2] Vö.: Nathaniel P. Morris: De Blasio’s tale of two cities [De Blasio: két város története], The Washington Post,
2014. március 07. A „két város története” kifejezés Charles Dickens egyik művének címére utal.
[3] Renaud Lambert: Une élection selon Michael Bloomberg [A politika Michael Bloomberg szerint],
http://www.magyardiplo.hu/2010-junius/208-a-politika-micheal-bloomberg-szerint Le Monde diplomatique,
2010. június.
[4] Jennifer Gould Keil–Frank Rosario: De Blasio “getting back at us” by not plowing [De Blasio „hátat fordít”
nekünk azzal, hogy nem rendelet el a hóeltakarítást], The New York Post, 2014. január 21.
[5] #NYChousing. 10 issues for NYC’s next mayor [#NYClakhatás. 10 probléma NYC új polgármesterének],
Center Furman for Real Estate & Urban Policy, New York University, 2013.
[6] Diane Ravitch: Volte-face d’une ministre américaine [Egy amerikai miniszter asszony véleményváltozása], Le
Monde diplomatique, 2010. október
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