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2014. november

Bolívia kontra Mexikó – a sajtó kettős mércéje Latin-Amerikáról

SERGE HALIMI

Egy államfő újraválasztása válság idején – ráadásul két kitöltött ciklus
után – nem túl gyakori. Éppen ezért figyelemre méltó, hogy Evo Moralest
Bolíviában 61 százalékkal választották újra, mégpedig egy olyan országban,
ahol öt elnök váltotta sűrűn egymást 2001 és 2005 között. Minek köszönhető
ez a sorozatos választási győzelem? Egyebek között annak, hogy 2006. óta
Bolíviában 25 százalékkal csökkent a szegénység, a minimálbér reálértéke 87

százalékkal nőtt, a nyugdíjkorhatár csökkent
[1]

, a növekedés – évek óta
folyamatosan – évi 5 százalékra tehető. Ezek után joggal kérdezhetnénk: a jó hírekről miért nem tájékoztat a
média széles körben? Talán azért mert az eredmények haladó baloldali politikusoknak köszönhetők?

A latin-amerikai baloldal sikereiről szinte mindenütt nagyon diszkréten tájékoztatnak, míg a konzervatív
hatalom kudarcairól szinte semmit se hallani. A tőkeerős nagy médiumokban még a közbiztonsági kérdéseket
sem igazán feszegetik. Idén például négy újságírót gyilkoltak meg Mexikóban. A legutóbbit a múlt hónapban és
épp akkor, amikor rendszeres rádióműsora adását vezette. Atilano Roman Tirado gyakran felszólalt annak a
nyolcszáz családnak az érdekében, akiket egy vízerőmű építése miatt űztek el földjeikről. Teljesen nyíltan és
elkötelezetten nekik követelt kárpótlást a rádió hullámhosszán. Bátor kiállása végzetesnek bizonyult egy olyan
országban, ahol az emberrablás, a kínzás és a gyilkosság hétköznapi eseménynek számít, és amelynek áldozatai
főleg azok az emberek, akik meg merik kérdőjelezni a rothadó maffia-rendszert.

Szeptember 26-27-én a Mexikó várostól 130 kilométerre lévő Iguala városában, negyvenhárom diák
tiltakozott Enrique Peña Nieto elnök neoliberális oktatási reformja ellen. Az autóbuszt, amelyen együtt utaztak az
egyetemre, a helyi rendőrség leállította, és a fiatalokat ismeretlen helyre szállítatta. Ezután a diákokat
valószínűleg a helyi maffia egyik kábítószerrel kereskedő csoportjának adták át, amely megölte őket, testüket
pedig titkos helyen tüntette el. Az utóbbi hetekben sorban fedeztek fel olyan sírokat, amelyekben szétdarabolt,
vagy félig elégetett testeket találtak. Mindeközben Iguala város polgármestere és közbiztonsági igazgatója
elmenekült az igazságszolgáltatás elől.

Amióta Peña Nieto elnök megnyitotta az energia szektort a multinacionális cégek előtt
[2]

, azóta az üzleti

sajtó kedvencévé vált
[3]

. Franciaországtól például megkapta a Becsületrend Nagykeresztjét. Nieto elnök hívei
vajon megkérdezik-e egy napon, hogy miért maradnak büntetlenül a korrupt rendőrök és képviselők? De
lehetséges-e, hogy a nagy nyugati lapokban, a washingtoni, a madridi és a párizsi médiumokban szereplő
értelmiségiek nem tudják, mit kellene kérdezni a mexikói elnöktől? Ha ez a szörnyűség Ecuadorban, Kubában
vagy Venezuelában történik, akkor persze rögtön tudták volna, hogy mit is kérdezzenek…

 

Fordította: Morva Judit



2021. 12. 23. 20:08 www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=186

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=186 2/25

 

[1] A férfiaknál 60-ról 58-ra, a három vagy háromnál több gyereket felnevelő nőknél pedig 60-ról 55-re
csökkentették a nyugdíjkorhatárt.

[2] John Mill Ackerman: Le Mexique privatise son pétrole [Mexikó privatizálja a kőolaját], 2014. március,
www.monde-diplomatique.fr

[3] 2013. június 28-án, a Financial Times egyik melléklete Az azték tigris már élezi a karmait címmel jelent meg.
A feldicsérés persze másutt is folytatódott, a Wall Street Journal december 16-i vezércikke a „Mexikói modell”-t
dicsőítette.

http://www.monde-diplomatique.fr/
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ENERGIAVITA - Rendszerváltás - ezt akartuk?

---

Egy örökzöld kérdés közös megtárgyalására hívunk minden érdeklődőt

a Rendszerváltás – ezt akartuk? A fejlődő szocializmusból a széthulló kapitalizmusba – című beszélgetéssorozat keretében

ENERGIAVITÁT

rendezünk

időpont: 2014. november 22-én, szombaton (10:30 - 15:00)

helyszín: a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének székháza, 1068 Budapest, Városligeti fasor 46.

Hozok-megosztom piknik: 12:30-kor, a résztvevők által hozott anyagokból

 

Energia? Politika?

A rendszerváltás társadalmi, gazdasági és szociális következményeit feltáró sorozat újabb eseményén olyan kérdést
elemzünk, amely gyakorlatilag folyamatosan az aktuális kérdések között volt, van és lesz. Energia (olaj, szén, gáz, atom)
nélkül a modern társadalom nem létezne, és fennmaradásához folyamatosan biztosítania kell az egyre növekvő igényeket.
Háborúk, válságok és súlyos politikai konfliktusok okait keresve majdnem mindig megjelenik az energiaforrások feletti
ellenőrzés igénye.

Ma sincs másként. Az energiapolitika rendszerváltás utáni történetének akár rövid áttekintése, és a jelenlegi helyzet
feltárása ráirányíthatja figyelmünket a hazánkban és a régióban zajló gazdasági és politikai csatározások mögött rejlő
okokra.

Szeretettel várunk mindenkit, akik érdekel a téma, és kész aktívan is bekapcsolódni egy aktuális kérdés
megvitatásába.

 

Előadók – Előadások:

Rabi Ferenc 
 Elnök – Bányász Szakszervezet – Házigazda 
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Megnyitó

Nagy István 
Volt bányakarbantartó 
Saját tapasztalat az egercsehi szénbánya bezárásáról, a gazdasági és szociális hatásokról

Holoda Attila 
NFM korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkára

Energetikai és bányászati kihívásaink, kiszolgáltatottság vs. diverzifikáció

Morvay Nándor 
Volt uránbányász 
Az uránbánya bezárásának igaz története

Vajnai Attila 
Elnök – Európai Baloldal, okleveles villamosmérnök, szakokleveles közgazdász, a Paksi Atomerőmű volt dolgozója
A jövő energiája

Droppa György 
Ügyvivő – Duna Kör 
Kinek az energiája kell?

 

A beszélgetést Morva Judit, a Le Monde diplomatique magyar kiadásának főszerkesztője vezeti

Aki meg akarja kérdezni, hogy mit hozzon a hozok-megosztom piknikre, az írjon mailt Kosik Icának: kosikica@gmail.com

az esemény fb oldala: https://www.facebook.com/events/299853116880967/?fref=ts

 

A decemberi programunk egy igazi ünnepi túra lesz:

 

TÉLI MIKULÁSTÚRA NAGYSZÉNÁSRA

2014. december 6-án, szombaton

Találkozunk: 10:00-kor, a Szél Kálmán (alias Moszkva) téren, a metró állomás előtt.

Túraútvonal: A 61-es villamossal megyünk Hűvösvölgyig, majd a 63-as busszal Nagykovácsi Községházáig.

Gyaloglás: A piros jelzésen, az 550 méter magas Nagy-szénásig.

Ebéd: A turistaház- emlékfal mellett hozott anyagból falatozunk.

További túraútvonal: A kék jelzésen, a Nagy-szénási szigorúan védett természetvédelmi terület határán haladva
Zsíroshegyig, majd a zöld jelzésen haladva, vissza Nagykovácsiba.

Jó idő, és jó terepviszonyok esetén, a túra folytatódik a sárga jelzésen Solymár Kerek-hegy mellet, a Budaligeti BKV
autóbusz végállomásig.

Túratáv: 4+4 Km.

mailto:kosikica@gmail.com
https://www.facebook.com/events/299853116880967/?fref=ts
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Ellenállni a hidegháború szelének

Stefen F. Cohen

Sok éve már – tulajdonképpen az 1962-es kubai rakétaválság óta –,
hogy a legveszélyesebb összeütközés tanúi vagyunk Oroszország és az
Egyesült Államok között. Az ukrajnai polgárháború, amelyet az illegális
kijevi kormányváltás indított el, elvezethet egy tényleges és frontális
összeütközéshez az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) és
Oroszország között. Jelenleg egy ilyen forgatókönyv is elképzelhető; ami

pedig eddig elképzelhetetlen lett volna, már nagyon hosszú ideje. Továbbá számos elem utal arra, hogy ez az új

hidegháború még veszélyesebb lenne, mint az előző, így ezt a planéta csak nehezen élné túl[1].

A feszültség epicentruma immár nem Berlinben van, hanem Oroszország határán, Ukrajnában amely
létfontosságú régió Moszkva számára. A legrosszabb számítások szerint ezek az incidensek, és provokációk sokkal
súlyosabban eshetnek latba, mint amilyeneknek a világ néhány évtizeddel korábban, Németországban lehetett
tanúja. Egy maláj repülőgép, - amely Ukrajna keleti része felett repült át,- titokzatos lelövése júliusban, nagyon
rossz előjelnek látszott. Akárcsak azok a fenyegetések, amelyek egy, a Donbassz felé irányuló orosz humanitárius
konvojjal szemben hangzottak el.

Ami még súlyosabb: ennek az új hidegháborúnak a szereplői könnyebben engednek a nukleáris fegyverek
varázsának. Egyes moszkvai katonai stratégák kijelentették, hogy ha a nyugati hagyományos erők, amelyek
számban erősebbek, közvetlenül fenyegetnék Oroszországot, akkor ez utóbbi taktikai atomfegyverek
használatához folyamodna. Az ország bekerítésének ténye, amelyet jelenleg a NATO folytat katonai bázisokkal és
rakétaelhárító rendszerekkel, még inkább hihetővé teszi egy ilyen válasz lehetőségét.

A kölcsönös visszatartó szabályok, amelyekhez a kettészakadt világ idején, de főleg a rakétaválság óta
hozzászoktunk, ma hiányoznak, és ez egy újabb kockázati tényezőt jelent. A szükséges kölcsönös moderálás
zátonyra futhat gyanakvás, harag, félreértés és félretájékoztatás miatt, épp úgy Moszkvában, mint

Washingtonban. Henry Kissinger[2] , Amerika Nobel-békedíjas diplomatája és egykori külügyminisztere
megjegyzi, hogy „Vlagyimir Putyin démonizálása nem helyettesíti a politikát: ez egyszerűen egy alibi a politika
hiányára”. Ami engem illet, azt hiszem, hogy ez a démonizálás egyenértékű azzal, hogy lemondunk minden
komoly elemzésről, és egy ésszerű politika kialakításáról.

Végül, az új hidegháború veszélye azért is nagyobb, mert nem létezik semmiféle hatékony ellenzék az
Egyesült Államokban. Csak nagyon kevés olyan amerikai van, aki nem ért egyet kormánya szerencsétlen
külpolitikájával. Ma, egyetlen befolyásos személyiség sem támogat bennünket, és nem vagyunk szervezettek.
Semmi sem emlékeztet az 1970-es és 1980-as évekre, amikor azért harcoltunk, amit „détente”-nak vagyis az
„enyhülésnek” neveztek. Bizonyára egy kisebbséget képviseltünk, de egy lényeges kisebbséget, magas szintű

szövetségesekkel, beleértve a Kongresszust és a State Departmentet[3]. A nagy újságok, rádiós- és televíziós
csatornák ismertették a nézeteinket. Egy erős és népszerű bázisra támaszkodtunk, sőt, egy nyomásgyakorló
csoportra Washingtonban, a Kelet-nyugati Együttműködés Amerikai Bizottságában, amelyben vállalkozók,

politikai és egyetemi személyiségek, és olyan kaliberű államférfiak vettek részt, mint George Kennan[4].

 

A konformizmus cinkossággá válik
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Ma nincs ilyen háttere a békepolitikának. Nincs befolyásunk az Obama- kormányra, és gyakorlatilag a
Kongresszusra sem, amely a konfrontációs politika kétpárti bástyájává vált. A nagy médiák nem foglalkoznak
velünk. Az ukrajnai válság kitörése óta sem szerkesztőségi cikkeket, sem elemzéseket nem közöl tőlünk sem a
New York Times, sem a Washington Post sem a Wall Street Journal. Nem kerülünk műsorba sem a MSNBC
televíziós csatornában, sem a Fox News-ban, amelyek tendenciózus elemzései kevéssé különböznek: mindenben
„az oroszok a hibásak”. Közlünk cikkeket és elemzéseket az „alternatív” médiában, de ezek hatása és jelentősége
nem elég erős Washingtonban. Hosszú életem során nem emlékszem arra, hogy egy hasonló válság idején a
demokratikus vita ilyen súlyos hiányát tapasztaltam volna.

Úgy ítélem meg, hogy kötelességem emlékeztetni arra, hogy minden éremnek két oldala van, és meg kell
magyarázni Moszkva nézőpontját az ukrajnai válságban. De ezzel az állásponttal, könyörtelen támadások
kereszttüzébe kerültem – beleértve neves baloldali kiadványokat is. Karikatúra-figuraként mutatnak be, kezdve
azzal, hogy Putyin „védelmezője”, „hasznos idiótája”, „legjobb barátja”, sőt, ami még rosszabb, a „talpnyalója”
vagyok. Mindig bíráltak, különösen abban a húsz évben, amikor a CBC News kommentátora voltam. De soha
nem volt részem ilyen személyeskedő és rágalmazó támadásokban.

Néhány ilyennek a szerzői – vagy azok felbujtói – annak a külpolitikának a bajnokai, amelyet Washington
az elmúlt két évtizedben folytatott, és amely az ukrajnai válsághoz vezetett. Amikor rossz hírbe kevernek

bennünket, megpróbálják elleplezni bűnrészességüket a mostani katasztrófában. Ezek a neo-maccarthysták[5] el
akarják fojtani a demokratikus vitát, amikor stigmatizálnak bennünket a legnézettebb híradókban, a nagy
lapoknál és a politikai döntéshozóknál. Ebben pedig egységesen lépnek fel.

Mindez azt jelenti, hogy valójában mi, disszidensek vagyunk az ország igazi demokratái, biztonságának
hazafias támogatói. Nem azt keressük, hogy elhallgattassuk ezeket a háborús uszítókat, hanem vitatkozni
akarunk velük. Meg kell velük értetnünk, hogy az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikája katasztrofális
következményekkel járhat országunk biztonságára ugyanúgy, ahogy az egész világéra. Egy elhúzódó, új
hidegháború veszélye és ára kihatna gyermekeink, valamint még az unokáink életére is. Ez a felelőtlen politika
már megfosztotta Washingtont attól a fontos partnertől, amelyet a Kreml jelent, olyan, biztonságunk
szempontjából is létfontosságú kérdésekben, mint Irán, Szíria és Afganisztán, a nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozása, vagy a nemzetközi terrorizmus.  

De meg kell mondani azt is, hogy részben mi is felelősek vagyunk az egyensúly hiányáért, sőt a vita nem
létezéséért is. Hiányzik a szervezettség és a szolidaritás. Egyesek osztják nézeteinket, de nem fejezik ezt ki nyíltan.
Mégis, a mi demokráciánkban, ahol az ellenzékiség ára aránylag szerény, a hallgatás többé már nem hazafias
választás.

Arra tanítottak bennünket, hogy a gondolkodás és a beszéd mértékletessége mindig a legjobb megoldás.
De egy ilyen súlyos esetben a mérsékeltségnek nincs semmi értelme. A konformizmus cinkossággá és megfelelni
akarássá válik. Emlékszem egy erről a kérdésről folytatott vitára szovjet ellenzékiek között, amikor az 1970-es és
1980-as években Moszkvában köztük voltam. Egyesek közülük úgy jellemeztek bennünket, mint „amerikai
ellenzékieket”. Ez egy tökéletlen analógia: szovjet barátainknak sokkal kevesebb lehetőségük volt ellenzékivé
válni, és sokkal többet kockáztattak. Mindazonáltal ez mégis egy tanulságos hasonlat. A szovjet ellenzékiek egy
hajlíthatatlan ortodox doktrína, az előjogokkal való visszaélések és egy elavult politikai gondolkodás ellen
tiltakoztak. Következésképpen a szovjet hatóságok, és a média eretnekként ítélte el őket. Az 1990-es évek és a
Clinton kormány óta téves külpolitikai álláspontok nálunk is befagytak és kétpárti ortodoxiává váltak. Márpedig
minden ortodoxiára az eretnekség a természetes válasz. Szóval azt mondom a barátaimnak: „Legyünk eretnekek,
anélkül, hogy a személyes következményekre gondolnánk, abban a reményben, hogy mások is csatlakozni fognak
hozzánk, amint ez annyiszor megtörtént a történelem folyamán.”
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A legbiztatóbb távlat, amit szövetségeseimnek ajánlhatok, hogy emlékeztetem őket arra, hogy a változások
gyakran eretnekségként indulnak. Vagy, hogy Mihail Gorbacsovot idézzem, amikor saját belső harcáról beszélt
egy olyan nomenklatúra ellen, amely sokkal merevebb volt, mint a miénk: „A filozófiában minden újdonság
eretnekséggel kezdődik, a politikában pedig egy kisebbségi véleménnyel.” Ami a hazafiságot illeti, hallgassunk

Woodrow Wilsonra[6]: „A legnagyobb hazafiak néha azok, akik kitartanak irányvonaluk mellett akkor is, ha azt
látják, hogy a fél világ ellenük van.”

 

A szerző, Stephen F. Cohen a New York-i és a Princeton egyetem emeritus professzora, a Szovjetunióra
szakosodott szakértő, a hidegháború idején az amerikai külpolitika egyik legelismertebb kritikusa. Ennek a
cikknek az első változata a The Nation-ben (New York) jelent meg 2014. szeptember 15-én.

 

Fordította: Hrabák András

 

[1] A hidegháború idején (1947-1989), több nagy válság és hamis riasztás miatt, többször is közel álltunk egy
nukleáris háborúhoz.

[2] 1973-1977 között külügyminiszter. Központi szereplője volt az amerikaiak Vietnamból való kivonulásának, a
Kínához való közeledésnek és a Szovjetunióval való enyhülésnek, ugyanekkor támogatta az 1973-as chilei
államcsínyt és Kelet-Timor Indonézia által történt elfoglalását 1975-ben.

[3] Az amerikai külügyminisztérium.

[4] Diplomata és történész (1904-2005), 1946-ban a Szovjetunió feltartóztatására irányuló politika teoretikusa,
később az amerikai el nem köteleződés és az enyhülés előmozdítója. Lásd Olivier Zajec: Admirateur de Tchekhov
et artisan de la guerre froide [Csehov csodálója és a hidegháború kézművese], Le Monde diplomatique, 2014.
augusztus

[5] Célzás a maccarthyzmusra, az 1950-es évek szélsőséges antikommunista inkvizíciójára.

[6] Az Egyesült Államok elnöke 1913-1921 között, a Népszövetség kezdeményezője.
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Kié lesz az évszázad: Amerikáé vagy Kínáé?

Martine Bulard

Verseny a csendes-óceáni partnerség árnyékában

2014. július 31-én India elutasította a Kereskedelmi Világszervezet

(WTO) szakemberei által kiötlött, és Dohai forduló néven ismert
[1]

mezőgazdasági termékeket érintő megegyezést. Az új indiai miniszterelnök
Narendra Modi megüzente az egész világnak, hogy a már egyébként is
haldokló megállapodás-csomag végleg a múlté. India továbbra is támogatni

fogja a gabonatermesztést, de ezt alapvetően belpolitikai ügynek tekinti. Nem ez az első alkalom, hogy India vétót
emel a WTO-ban, és ezzel nincs egyedül. A mostani eset azért vált ki erős hullámokat, mert egyre több fejlődő
ország fejezi ki ellenállását a világszervezet elképzeléseivel szemben. A fejlődők újabban sikerrel fognak össze
érdekeik védelmében a nagy erős országok, így elsősorban az USA ellen.

Időnként tehát megakad a liberalizálási gépezet. A nyugati országok és a multinacionális cégek ezért
mentőövként a kétoldalú szabadkereskedelmi szerződéseket vetették be (Európai Unió – Kanada, USA – Dél-
Korea, stb.), illetve egyre fontosabbá válnak a régiós tömörülések. A világ régiókra osztásától illetve a földrajzi
régiók közötti szabadkereskedelmi szerződésektől Washington azt reméli, hogy ezentúl ő írhatja majd elő a

„táncrendet”. (Lásd: transzatlanti óriáspiac a TTIP az USA és az EU között[2]; a csendes-óceáni partnerség, a
Trans-Pacific Partnership-TPP, az USA és tizenegy csendes óceán menti állam között.)

Megállítani Kína szárnyalását

2005-ben a TPP még négy politikai és kereskedelmi törpe (Brunei, Chile, Új-Zéland, Szingapúr)
szövetségét jelentette, amelyek megpróbáltak ellenállni szomszédaik nyomásának. Négy évvel később az USA
felkarolta az elképzelést, de már azzal a szándékkal, hogy kordában tarthassa a kínai előretörést, amely több dél-
kelet ázsiai országgal is megkötötte a maga szabadkereskedelmi megállapodását. Washington megijedt, hogy a
térségben elveszítheti a hegemóniát, és szerződéses partnerként magával hozta Ausztráliát, Malajziát, Perut,
Vietnámot, majd Kanadát és Mexikót. E két utóbbi országgal már egyébként is életben volt az Észak-Amerikai
Szabadkereskedelmi Szerződés (NAFTA). Japán viszont csak lassan és vonakodva csatlakozott 2011
novemberében, mert akkoriban ő volt Kína első számú kereskedelmi partnere. Azóta viszont az erősen
nacionalista miniszterelnök Abe Shinzo kiváló lehetőségként tekint a TPP szerződéstervezetre, mellyel
megerősítheti saját szerepét, mint az USA ázsiai jobbkeze.

Így alakulgat lépésről lépésre, amit az amerikai szakértők a „21. század kereskedelmi szerződésének”
neveznek. Ha sikeresen létrejön, akkor a világ termelésének közel felét, a külkereskedelmi forgalom 35 százalékát
és a lakosság közel 30 százalékát tömöríti majd. Ezzel megerősödik a Barack Obama hatalomra kerülésekor
meghatározott „a súlypont Ázsia” politika gazdasági tartóoszlopa, melyet katonai megállapodásokkal egészítenek
ki: (Fülöp-szigetek, Ausztrália, Vietnám, és Japán.) Mint az Zachary Keck szakértő kifejtette: egy globális tervről
van szó, melynek célja, hogy megerősödjön a régióban az USA felé való elkötelezettség. Amerika gazdasági,
diplomáciai, ideológiai és stratégiai befolyását növelnék annak érdekében, hogy Kína szárnyalását

megállítsák”[3]. A nagy kérdés az, hogy az évszázad Amerikáé, vagy Kínáé lesz?

Az USA nem fukarkodik az eszközökkel, mégsem bizonyos, hogy Obama álma megvalósul. Az USA
leghűségesebb szövetségeseinél (Japán, Malajzia, Fülöp-szigetek és Dél-Korea) egyik konkrét projektben sem
történt komoly előre lépés. Előfordulhat, hogy a tárgyalásokat nem sikerül tető alá hozni novemberig, az amerikai
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félidős választásokig, de lehet hogy még az év végéig sem. Pedig Patricia Ranald ausztráliai kutató szerint
Washington nem kevesebb mint hatszáz tanácsadót mozgósított, hogy a hivatalos tárgyaló csapatot
megtámogassák. A közvéleményt viszont távol tartják az információktól. Miközben „a világ legnagyobb szabad
piacáról” beszélnek, a tárgyalások tartalma végig titkos maradt volna, ha néhány NGO, nem kormányzati civil
szervezet (például az Electronic Frontier Foundation, a Public Citizen, illetve a Wikileaks-féle hacker csapat) nem
avatkozik be. A múlt novemberi hatástalan tárgyalások után a maláj külügyminiszter nyíltan ki is mondta: „Nehéz
lesz megállapodásra jutni. Az utóbbi időben a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott információk sem segítik a

tárgyalási folyamatot.
[4]

”

A kiszivárogtatott dokumentumok szerint az élet egyetlen mozzanata sem kerülheti el a multinacionális
cégek figyelmét. A TPP hagyományosan a még megmaradt vámokat építi le, miközben közös szabványokat dolgoz
ki minden termékre (élelmiszerek, növényvédőszerek, ipari termékek stb.), minden szolgáltatásra (banki,
takarékpénztári, nyugdíjpénztári stb.), és nem utolsósorban a szellemi tulajdonjogokra. Figyelmük kiterjed a

hírhedt magánbíróságok eljárási rendjére
[5]

 is. (E bíróságok eddig is lehetővé tették, hogy az óriás
magánvállalatok megkérdőjelezzék egy-egy kormány döntéseit.)

Az óriáscégek a szellemi tulajdonjogok kérdésében sem korlátozzák magukat. A vállalatok tulajdonában
lévő szabadalmakra az USA 95 éves kizárólagos jogot javasolt, sőt 120 évet a nyilvánosságra még nem hozott

eredmények esetében.
[6]

” Ha megszületik ez a döntés, az véget vet például a generikus gyógyszerek gyártásának,
hiszen jelenleg a gyógyászatban legfeljebb húsz év a szabadalmi időtartam. A piacok ayatollahjai azt követelik,
hogy a szabadalmi rendszereket terjesszék ki az embereknél és az állatoknál alkalmazott diagnosztikai
módszerekre és sebészeti eljárásokra. Így a szívműtétekre, a rákszűrésekre, illetve a kezelésekre vonatkozó új
protokoll szabadalmi jogok befizetését vonná maga után. De említhetnénk a tőkemozgások ellenőrzésének, az
élelmiszerek és a genetikailag módosított termékek címkézésének felszámolását, vagy akár a termesztett
növények szabadalmaztatását is. A sor szinte végtelen.

A legliberálisabb kormányok is prüszkölnek, ha az erősebb jogán korlátozni akarják saját országaik tőkés
vállalatait. A legtöbben védenék a belső piacaikat. Kanada például megtagadta, hogy a szellemi tulajdonjogot
bizonyos kérdésekben kiterjesszék. Az ausztrál orvosi egyesület azt kérte a kormányától, hogy utasítson el
minden olyan kötelezettség vállalást, amely korlátozná az ausztrál kormány lehetőségeit a nemzeti

szükségleteknek megfelelő egészségügyi fejlesztések végrehajtásában
[7]

” A gyógyszerek és az élelmiszerek nyomon
követhetősége is vita tárgyát képezi, de Sydney mostanáig nem engedett az amerikai követeléseknek. Vietnámban
a kormány a saját textil- és cipőiparát akarja védeni. Szingapúr, Malajzia és Brunei pedig a „befektető-állam
vitarendezési mechanizmusa” elnevezéssel illetett eljárás bevezetését ellenzi.

De az ellenállás a legélesebben Japánban észlelhető. Az ország nem hajlandó az amerikaiak szép szeméért
eltörölni azt a sok támogatást, szabványt, kvótát és vámot, amellyel a belső piacát védi. Abe miniszterelnök
viszont komoly változást hozott és egy tavalyi sajtótájékoztatón lelkesen és fennhangon büszkélkedett, hogy
megkezdte a tárgyalásokat, bár a 2012-es választási kampányában rendkívül diszkréten kerülte ezt a témát. „A
TPP az utolsó esélyünk” – mondta, szinte meghatódva. „Ha ezt az esélyt elszalasztjuk, egyszerűen kizárnánk

Japánt a világ hatalmi központjaiból.
[8]

”

A tárgyalások japán öt szent tehenének kérdésén bicsaklottak meg: a rizs, a búza, a marha- és a disznóhús,
valamint a cukor és a tejtermékek esetén. Ezek összesen 586 kvótákkal védett terméket jelentenek. A rizsimport
például nem haladhatja meg a hazai fogyasztás 5-8 százalékát, különben a kormány akár 780 százalékos vámot is
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kivet. A búza és a tejtermékek esetében ez 252 százalékot is elérhet. A kvóták és vámok eltörlésétől a hatalmon
lévő liberális párt is húzódozik, hiszen szavazói bázisában fontos réteget képez a falusi lakosság.

Ugyanakkor nem valószínű, hogy Abe úr feladja saját álláspontját. A japán miniszterelnök ugyanis a TPP-
hez csatlakozásban látja a lehetőséget, hogy visszaszerezze a korábbi pozícióját Ázsiában. Pontosan azt a helyet,
amit néhány éve Kína kaparintott meg. A mai japán vezetés nacionalista hangok erősítésével próbálja kipréselni
azokat az agrár és ipari reformokat, amiket eddig egyetlen kormánynak sem sikerült áterőltetnie. A gazdasági

növekedés beindításáért meghozott intézkedések – a híres „abenomics”-ok – nem éppen sikeresek[9]. A
miniszterelnök így a közvetlen külföldi tőkebefektetésektől (FDI) várja, hogy ellensúlyozzák a japán óriáscégek
kitelepedésének hatását, illetve az öregedő, amortizálódó termelőeszközök modernizálását. Tény, hogy Japánban
alacsony a közvetlen külföldi befektetések aránya. Amíg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) országaiban a bruttó hazai termék (GDP) 20 százalékát teszik ki, addig ez Japánban csak 4 százalék.

A TTP-től egy másik csodás hatást is elvárnak: harmadik országok piacának megnyitását, ami segítene
növelni az exportot. Ezért akar például a vasúti szektorban szövetségre lépni a Mitsubishi az Alstommal. Hasonló
célkitűzések megvalósításán dolgoznak a hadiiparban, valamint a nukleáris iparban, amelyek eddig nem
exportálhattak. Abe úr úgy tárgyal, hogy csökkenti a vámokat a tejtermékeken, és a marhahús importon,
ellentételezésül viszont az autóipar kaphat nagyobb exportálási lehetőségeket – legalábbis ez a kiegyezés lóg a
levegőben. A japán kormány nem is titkolja, hogy az USA és az EU közötti tárgyalásokat arra akarja felhasználni,
hogy megtörje a saját mezőgazdasági termelőit, akik szívesebben hajlanak az európai, mint az amerikai
élelmiszernormák elfogadására. A kormány így akarja az európai piacokat megnyitni a japán autók előtt, majd az
elért tárgyalási eredményekkel megerősödve azt próbálja elérni az Egyesült Államoknál, hogy csökkentse a
kamionok 25 százalékos importvámját. Ez olyan, mint egy háromszereplős biliárdjáték. Persze ilyen hozzáállással
a TPP aláírása nem a közeljövőben várható. Az elképzelés magán az amerikai kongresszuson sem megy át
könnyedén: a republikánusok többsége zsigerileg veti el Obama javaslatait, de elutasíthatja a demokraták egy
része is.

 

A selyemút újjászületik 

A bizonytalanságok ellenére Kína nagyon is komolyan veszi a készülődést. Egyes kínai közgazdászok
szerint, Kína akár csatlakozhatna is a TPP tárgyalásokhoz. Ez felgyorsíthatná a kínai reformokat és a
privatizációt, amelyet Xi Jinping elnök és csapata már tervbe vett. Egyes vélemények szerint ez a lépés javítaná a
kapcsolatokat Washingtonnal is.

Christian Edwards, a hivatalos kínai hírügynökség a Xinhua újságírója viszont így értékeli a helyzetet: „A
TPP egyezményben minden elem benne van, hogy rákényszerítsék a világra az amerikai szabályozási kereteket,
mégpedig az USA exportáló óriásvállalatainak kénye-kedvére. E vállalatok dollár milliókat költenek el a választási

kampányok során csupán azért, hogy később garantált jövedelmet nyújtsanak nekik.
[10]

”

Gazdasági szempontból a kínai hatalom nem ellenséges a szabadkereskedelem kiszélesítésével, de ura akar
maradni a folyamatoknak. Kezében szeretné tartani a beavatkozás lehetőségét, főleg az információs technológiák
és a tőkemozgások területén. Geopolitikai megfontolásból nem kíván belelépni egy Washington-Tokió vitába,
mert ezzel csökkentené, vagy egyenesen aláásná saját hatalmi helyzetét. Kína kidolgozta tehát saját régiós
gazdasági partnerségi projektjét (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), melyben a Délkelet-
ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tíz tagországa szerepel (Burma, Brunei, Kambodzsa, Indonézia, Laosz,
Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tájföld és Vietnám), de partnerei közé tartozik még Japán, Ausztrália, Új-
Zéland, India és Dél-Korea is. Az utóbbi két ország egyébként nem vesz részt a TPP tárgyalásokban. Peking nem
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győzi hangsúlyozni, hogy ez a csoport a világ lakosságának a felét, és a külkereskedelem harmadát jelenti. A
megbeszélések már elkezdődtek, és külön figyelmet fordítanak Dél-Koreára.

Mivel Dél-Korea és Japán viszonya kissé feszültté vált a Dokdo/Takeshima szigetek felett folyó
nézeteltérés, illetve Abe miniszterelnök revizionista nézetei miatt, így Szöul szorosabbra fogta a kapcsolatait
Pekinggel. A kínai elnök most arra biztatja szomszédját, hogy még novemberben, a Pekingben megtartandó
Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés Fóruma előtt írjanak alá egy új kétoldalú szabadkereskedelmi
megállapodást. Egy ilyen szerződés, az USA hagyományos szövetségesével, nagy fogás lenne a kínai vezetőknek.
Maga a fórum is jelentős esemény lesz, hiszen bejelentette részvételét majd minden ASEAN tagország, valamint a
TPP-ben érintett államok, illetve Oroszország és Mexikó.

Xi elnök, hogy ne maradjon benne egy Washingtonnal folytatott bilaterális ütközetben, és hogy felértékelje
a projektet, egy nagy beszédben hozta nyilvánosságra kereskedelemi céljait. E beszédben a „selyemút
reneszánszát” vázolta fel, vagyis azt az utat, amely valaha – az időszámításunk előtti második évszázad környékén
– összekötötték Kínát és Európát. Anno, a híres selyemúton karavánok járták be közép-Ázsiát, később pedig már
tengeri utak is összekötötték Kínát és Európát. A tengereken a kínaiak lehetőségei ma korlátozottak. Xi elnök
most is a belső-Ázsiában kezdte tárgyalásait. 2013 végén ellátogatott Kazahsztánba, Kirgizisztánba,
Türkmenisztánba és Üzbegisztánba. Márciusban pedig vette a fáradtságot és a németországi Duisburgba utazott,
a gyorsvasút építéssel kapcsolatos tárgyalásokra.

Most már csak az a kérdés, hogy a legendás selyemút modern változata képes lesz-e ellensúlyozni az
amerikaiak „ázsiai középpont” felé fordulását?

 

Fordította: Morva Judit
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Havasi gyopár: osztályharc az Alpokban

Tobias Scheidegger

A tudományos felfedezések nem mindig váltanak ki
egyértelmű lelkesedést a közvéleményben. Gyakran előfordul,
hogy amikor a kutatók bejelentik egy új molekula, vagy egy csodás
tulajdonságokkal bíró hibrid kifejlesztését, a szkeptikusok
azonnal aggódni kezdenek az újdonság társadalmi, egészségügyi
vagy ökológiai hatásai miatt. A Helvetia névre keresztelt, és
kereskedelmileg is hasznosítható havasi gyopár törzs
felfedezésének bejelentése után is ez következett be. A svájci
kutatóközpont, az ACW (Agroscope Changins-Wadenswil) a
közfelháborodás ekkora viharára nem számított.

A havasi gyopár egyik törzsének sikeres nemesítéséről 2006-ban sajtóközleményben számolt be az ACW. A
kozmetikai ipar nyomban szemet is vetett rá, elsősorban a kis alpesi vadnövény feltételezett gyulladáscsökkentő
tulajdonsága miatt. A tudósok szerint a növény föllendíthetné a piacot, és jelentős jövedelemforrást biztosíthatna
a hegyi pásztoroknak, éppúgy mint egész Svájcnak. Ámde a havasi gyopár nagyipari termesztésének gondolata az

egész országban nagy felzúdulást váltott ki. A Tribune de Genève–ben
[1]

 megjelent olvasói levél is ezt tükrözi:
„Hagyjuk békén ezt a kedves kis virágot, amely Svájc szimbóluma! Az ezüstcsillag nemzeti jelkép, csak az a
hegylakó gyönyörködhessen benne, aki az életét is kockára teszi érte a sziklák között.”

A havasi gyopár nimbusza a XIX. század folyamán kezdett kialakulni, s mára ez csak erősödött. A virágnak
tulajdonított értékek az idők folyamán szublimálódtak: a kis növényből a kivételesség és a tisztaság szimbóluma
lett. Még ha manapság ez nem is annyira nyilvánvaló, a mai Svájcban éppolyan gyakran találkozni különféle
ábrázolásaival, mint régen. A Helvetia felfedezését követő felzúdulás arra sarkall minket, hogy közelebbről
megvizsgáljuk e népi hiedelemvilág eredetét.

Az Európában az 1860-as évektől kezdődőés rendkívül népszerű alpinizmus indította el a havasi gyopár
kultuszát. Az alpinizmus a többségében magasan képzett városlakók körében vált divattá, és nem pusztán az
erőfeszítés és a hegymászás erényeit ünnepelték, hanem általában is idealizált képet rajzoltak a testről és a
természetről. A törékeny ám életerős alpesi virág tökéletesen, tömören fejezte ki ezeket a képzeteket, olyannyira,
hogy az 1873-ban alakult Német-Osztrák Alpinista Szövetség az emblémájává választotta. Az, hogy az új elit
kisajátította magának, nem remélt reklám volt a kis virág számára. Minthogy a hegyvidéki emberek nem fedezték
fel sem gyógyító, sem tápértékét, ezért közönyösek voltak iránta, és szabadon, vadon nőhetett mindenhol.

De hogy a havasi gyopárt a polgári erények szimbólumaként kezelhessék, mindenképpen kivételes
tulajdonságokkal kellett felruházni. Így hát elkezdték magasztalni a ritkasága miatt. A XIX. század
utolsóévtizedeiben mindenféle botanikai ismeretnek fittyet hányva gyönyörködtek az emberek azokban a
költeményekben és festményekben, amelyek az ártatlan kis virágban a növényvilág Szent Grálját láttatták.
Állítólag csak a meredek sziklafalakon és a csúszós, hóborította hasadékokban nő. Ennek a misztifikálásnak a
tárgya nem csak költői téma: minél inkább tartják a havasi gyopárt egy rendkívül ritka növénynek, annál
fényesebb annak az alpinistának a dicsősége, aki e kis virágot képes leszakítani. A havasi gyopár a Romy
Schneider főszereplésével játszott Sissi-filmtől az Asterix Helvéciában című képregényig mindenhol ebben a
magasztos szerepben látható. Hozzájárulva közismertségéhez, egyszerűen ez a kép terjedt el róla, pedig ez a kis
vadvirág talán nem is kérne ennyit a népszerűségből.
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A XIX. századi festmények és költemények arról tanúskodnak, hogy a hegycsúcsok szerelmesei még egy
értékes tulajdonsággal ruházták fel a havasi gyopárt: és ez a tisztaság. Ez az elképzelés két formában jelenik meg.

Egyrészt a növény átstilizálása tündéri teremtménnyé–„fehér hölggyé”
[2]

– egy olyan koncepciót képvisel, amely
szerint az alpinista, aki a fizikai erőnek és a férfias bravúrnak a megtestesítője, elindul meghódítani a nehezen
megközelíthető, néma és mozdulatlan hölgy-virágot, aki oly érinthetetlen, hogy a meghódításáért a hős a tragikus
halált is vállalja. Másrészt a havasi gyopárnak a tisztasággal valóösszekapcsolása végeredményben elitista
koncepción alapul. A makulátlanul hófehér hegycsúcsok, amelyeken a havasi gyopár nő, elérhetetlenek a
szennyezett városok dolgos tömegei számára, és épp ezért felelnek meg a többiek fölé magasodni akaró gőgös
polgárság világképének.

Ilyen ideológiai alapokon állva reagált vehemensen az alpinisták közössége a havasi gyopárra leselkedő
vélt vagy valós veszélyekre a XIX. század alkonyán. Számukra a legnagyobb fenyegetést az alpesi turizmus
megjelenésével járó virágkereskedelem fellendülése jelentette. A városi virágárusoknak viszont kapóra jött az új
divat, a polgári kerteket ellátták vadvirágokkal, a hegyvidéki emberek pedig ki tudták egészíteni soványka
keresetüket a környék virágaiból kötött és a turistáknak eladott csokrokkal.

A tömegturizmus megjelenése

Felismerve a veszélyt, a genfi Henry Correvon és a Svájci Alpesi Klub hegymászó csoportja 1883-ban

megalakította egyesületét a növények védelméért
[3]

. Küldetésüknek tartották, hogy felhívják a figyelmet a
kereskedelem által okozott károkra és lebeszéljék a turistákat a kereskedelemben való részvételről. Ezek az
ökológiai úttörők azonban az állam mindenféle beavatkozását gyanakodva fogadták. Hajlíthatatlan
liberálisokként még egy hasonló szellemű törvény bevezetésének is ellenálltak. Mai szemmel nézve az érvelésük
meglepőnek tűnik: esztétikai és hazafias szempontoktól áthatva csak a hegyvidékre koncentráltak... Egy csöppet
sem törődtek a városiasodott völgyek környezeti problémáival, vagy az ebben a korszakban megszaporodó nagy
építkezésekkel (út-és vasútépítés, mocsarak lecsapolása). Persze azért mégsem lehet alábecsülni a hasonló
szervezetek szerepét a természet sebezhetőségét szem előtt tartó modern fölfogás kialakulásában.

Az alpesi flóra védelmezői visszaköveteltek maguknak egy olyan természetszemléletet, amely a társadalmi
osztályok különbségén alapul. A gazdag városi alpinisták nem törődtek a társadalmi összefüggésekkel,
érzéketlenek maradtak a helyi lakosság életkörülményei iránt, noha épp a hegyvidékiek szegénysége vezetett a
hegyivirág-kereskedelem robbanásszerű elterjedéséhez. Ezek az urak és hölgyek a helyieket csak a természet
szépségeire vak, mohóés bugris parasztoknak látták. Ellentmondásos, de ily módon tehát a városi elit vonta
kétségbe a helyi lakosság jogát ahhoz a területhez, amelyen az élt, hogy – előbb szimbolikusan, később gazdasági
értelemben – maga zsákmányolja ki ezt a területet.

A konfliktus még súlyosabb formát öltve jelentkezett a Svájccal szomszédos országokban. 1900-ban
Münchenben is megalakult a Német-Osztrák Alpinista Szövetség tagjaiból álló Egyesület az Alpesi Növények
Védelméért, amely harcias retorikájával tűnt ki. A havasi gyopár megvédése érdekében jogosnak látták megtorló,
sőt katonai intézkedések bevezetését is. 1920-ban az egyesület tagjai létrehozzák a ”hegyi őrséget”, egy olyan
polgárőrséget, amelynek feladata járőrözni a havasi gyopár élőhelye körül. Ezek a határozott természetbarátok az
újságjuk hasábjain háborús kijelentésekkel lépnek fel a „havasi gyopár tolvajokkal”és „a növényzetet pusztító

vandálokkal
[4]

” szemben.

Az alpinisták törekvése, hogy maguknak vindikálják a hegységek „értékeit”és a természetjárás jogát, olyan
osztályharchoz vezet, ami egyre csak erősödött a XX. század elsőévtizedeiben. Céltáblája nem pusztán a
hegyvidék maroknyi lakossága lett; lassacskán az egész Alpok hadszíntérré vált a jómódú városi polgárság és a
proletariátus között. Időközben ugyanis a munkások is felfedezik a hegyvidék nyújtotta élvezeteket, és ez kiváltja
az alpinisták nemtetszését. Az ő konzervatív köreikben a tömegturizmus megjelenése nem egyszerűen az alpesi
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flórára veszélyes, ennél rosszabb, hogy fenyegeti az alpinisták privilégiumait. A tömegek megjelenésével a városi
élet dekadenciája jön el beszennyezni egy tiszta, érintetlen világot, amely eddig szinte kizárólag a szűk elitnek volt
fönntartva. Amikor az alpinista szervezetek a természetvédelem atyamestereinek kiáltják ki magukat,
visszakövetelik a játékterük fölötti monopólium folytonosságát. Csak egy példa a svájci alpesi klub szűk
látókörére: a klub 1907 és 1980 között zártkörűen, csak férfiak számára volt elérhető. (Szerencsére változtak az
idők, most női elnöke van).

A hegymászóknak egyformán fontos volt az ideológiai és a környezetvédelmi probléma. A „népszerűsítés”
elleni kirohanásaik jócskán túlmutattak a hegyvidék látóhatárain. Újságjuk krónikásai rendszeresen és élesen
bírálták a havasi gyopárnak a hirdetésekben vagy a populáris kultúrában való fel-felbukkanását, ízetlen tréfának
minősítve e virág elfogyasztásának gondolatát is. A heves tiltakozások miatt már egy évszázaddal a Helvetia vitája
előtt lehetetlen kísérletnek bizonyult a fetisizált növény művelésbe vonása. 1884-ben a havasi gyopár első kerti

változatait afféle monstrumoknak csúfolta a Növények Védelméért Egyesület lapja
[5]

. Egy osztrák szerző pedig a

„lecsúszott proletárokhoz” hasonlította a természetes élőhelyüktől távol nyíló fehér virágokat
[6]

. A virágokkal való
kereskedés – csakúgy mint a termesztésük – veszélybe sodorta azt az idealizált képet, melyet az alpinisták
gondosan építettek fel, kiemelve e növény „ritkaságát”és „tisztaságát”. Ez a növény, melyet oly nagy becsben
tartottak, most hirtelen a városok kellős közepén bukkant fel, és boldog-boldogtalan hozzájuthatott, méghozzá
megfizethetőáron.

Az a háború, amit a növények védelmezői vívtak a XX. század fordulóján, nyilvánvalóan árulkodik a
néptömegek iránt érzett mély megvetésükről. Egy olyan polgárság eszmeiségéből fakad, amelyik fél, hogy elveszíti
előjogait az egyre demokratizálódóés urbanizálódó világban. Ez a polgárság a maga ádáz küzdelmét nem csak a
gyárakban és a kapitalista nagyvárosok utcáin folytatja politikai és kulturális hegemóniája megtartása érdekében.
Hadszíntérré változtatja az idealizált alpesi tájat is, ahol a havasi gyopár, akarata ellenére (és mint látjuk, hosszú
időre) az osztályharc szimbólumává válik.

A szerző az Institut für Populare Kulturen, Zürichi Egyetem professzora.

Fordította: J. Horváth Katalin
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Az angol függetlenségi párt

Owen Jones

Kísértet járja be az angol politikai elitet: a UKIP kísértete. A 2014 májusában tartott
európai választások során ez a lázadó, jobboldali populista párt megsemmisítő vereséget
mért mindhárom fő pártra – nem csak a közösen kormányzó konzervatív és liberális-
demokrata pártokra, hanem az ellenzéki Munkáspártra is. Egy évszázada nem nyert más
párt nemzeti választást, csak a munkás, vagy a konzervatív párt. Nigel Farage UKIP vezér
kitartóan ápolta a sörivó, szókimondó, a népből jövő ember képét, egy „politikai
földrengést” ígért, és azt teljesítette is.

Kilépési kísérletek

Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja, a UKIP[1] komplex politikai jelenség. Nehezen lehet őket a
francia Nemzeti Fronttal, vagy más, szélsőjobboldali európai pártokkal összehasonlítani. Eredetileg 1993-ban
alapította a pártot Alan Sked, egy bevallottan balközép irányultságú akadémikus; lényegében egyetlen programja
volt, Angliának az Európai Unióból való kilépése. Hagyományosan, az Európa projekttel való szembenállás
egyáltalán nem a radikális jobboldal privilégiuma volt. Ted Heath konzervatív kormányzása alatt, 1973-ban vált
Anglia az Európai Gazdasági Közösség tagjává. Margaret Thatcher – a konzervatív kormány minisztere – azok
közé tartozott, akik a belépés mellett kampányoltak. Akkor a baloldali Munkáspárt erőteljesen ellenezte a
belépést, azt gondolván, hogy az EGK a hidegháború egy intézménye, jogrendszerbe foglalja a kapitalista
csodaszereket és megakadályozza a jóléti törekvéseket, úgymint az államosítást és az aktív iparpolitikát. Miután a
párt 1974-ben megnyerte a választásokat, népszavazást írt ki, amelyben vezető munkáspárti képviselők, mint a
bálványozott baloldali vezető, Tony Benn erőteljesen agitáltak – sikertelenül – a kilépés mellett. Bár a
közvélemény határozottan támogatta az EU tagságot, a Munkáspárt balszárnyához tartozó EU ellenzők később
meghatározó erővé váltak a párton belül, és az 1983-as, sikertelen választási programjukban Anglia kilépését
javasolták.

A thatcherizmus tapasztalata mindezt megváltoztatta és ez magyarázza a UKIP jelenlegi vezetőinek
indítékait. Az 1980-as évek Angliája megnyirbálta a munkavállalók jogait, egyes iparágak gyors leépítése több
munkásközösség megsemmisüléséhez vezetett, és az ország jóléti rendszerének szisztematikus erodálódását
okozta. A baloldalnak és a szakszervezeti vezetőknek úgy tűnt, mintha a haladó törvényhozás reménye már csak
Brüsszelből jöhetne. A thatcherizmus hangadói viszont az Európai projektben ambíciójuk növekvő
veszélyeztetését látták. Amikor az Európai Bizottság az 1980-as években a „Közösségi Charta” elfogadását
javasolta, amely a szakszervezetek védelmét, a nemek egyenlőségét valamint egészségügyi és biztonsági normákat
garantálja, Thatcher azt, mint „szocialista chartát” támadta. „Sikeresen korlátoztuk az államot – nyilatkozta
Brugesben 1988-ban – nem fogjuk hagyni, hogy újraépítsék európai szinten, amikor egy európai szuperállam
Brüsszelből új uralkodóként dirigál felettünk.”

Így jött létre egy új törésvonal az angliai jobboldalon azok között, akik támogatják az EU tagságot, és az ún.
euroszkeptikusok között, akik a feltételek mélyreható újratárgyalását akarják, vagy akár a kilépést is. John Major
volt a miniszterelnök is szembesült az 1990-es években a saját pártján belüli, a maastrichti szerződéssel és az
európai intézményekkel szembeni egyre erősödő ellenállással. Növekvő keserűség töltötte el, és ez hozzájárult a
konzervatívok 1977-es gyászos, földcsuszamlással felérő vereségéhez, amit az akkor már szilárdan EU-párti
Munkáspárt mért rájuk.
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De ez különös dolog. A konzervatívok erősödő EU-megszállottsága megbénította a kilátásaikat, és úgy
láttatta őket, mint akik érzéketlenek az angol emberek napi kenyérgondjaira. A vezetést 2005-ben átvevő David
Cameron stratégiát váltva modernizációt ígért, azt hogy nem ragaszkodik majd az EU-hoz és inkább egy
kedvesebb, együttérzőbb konzervativizmust vázolt fel. És így – a 2010 évi választásokat – Cameron konzervatív
pártja nyerte. Ez komoly változás volt.

Mitől sikeres?

Kérdezhetnénk, hogy tudott a UKIP, az EU-val, mint fő témával kampányolva az angol politika harmadik
erejévé válni, és ezzel mindhárom fő pártnak rendkívüli bosszúságot okozni. A közvélemény-kutatások szerint az
átlag angol polgár számára az EU nem tartozik a fontos ügyek közé. Még riasztóbb, hogy a felmérések szerint a
UKIP szavazók három negyede számára az EU nem tartozik a három legfontosabb politikai kérdés közé.

A UKIP olyan önképet alakított ki magáról, mint egy rendíthetetlen establishment-elleni párt, akik
magukat a „nép hadseregének” tartják. Annak ellenére, hogy Nigel Farage a nagynevű Dulwich School
magániskolába járt, később Anglia pénzügyi központjában, a londoni Cityben dolgozott árutőzsdei brókerként. A
UKIP-et könnyen lehet úgy jellemezni, mint a brit poujadizmus képviselője, amely eredetileg az 1950 évek francia
mozgalma volt és Pierre Poujade alapította a kisvállalatok érdekeinek védelmére. Csakhogy éppen a kispolgári
bázis hiányzik alóla. Valójában a négy nagy politikai párt közül a UKIP választóbázisában a legerősebb a munkás
rétegek képviselete.

Ráadásul, a párt vezetése és a választói között elképesztő politikai szakadék húzódik meg. A párt úgy
definiálja magát, mint libertariánus és a követett politikai vonala pedig eltökélten neoliberális. Korábban a UKIP
az egykulcsos adó gondolatával flörtölt, eszerint azonos jövedelemadó sávba kerül a szupermarket dolgozója a
milliárdossal. Azóta ugyan ettől visszaléptek, de még mindig a legfelső adókulcs eltörlését támogatják.
Síkraszálltak 2 millió állami munkahely megszűntetéséért, javasolták a munkáltatók által fizetendő bérjárulékok
csökkentését, 50 milliárd font adócsökkentést kínálva ezzel a tulajdonosoknak; és a párt elnökhelyettese
támogatta a közegészségügyi rendszer privatizálási tervét.    

Másfelől nézve a UKIP bázisa nagyon eltérő gondolkozású választókból áll. Majdnem 80 százalékuk
támogatja az ország energiaszolgáltatóinak újraállamosítását, amely szektort jelenleg hat nagyon népszerűtlen
vállalat ural, hatalmas profitot bezsebelve, miközben a gondokkal küzdő fogyasztóknak emelik áraikat.
Háromnegyedük támogatja Anglia reménytelenül feldarabolt és drága és veszélyes vasúti rendszerének ismételt
közkézbe kerülését. Kétharmaduk kiáll a minimumbérek jelentős emeléséért, többségük akarja az úgynevezett
„nulla óra szerződés” megszüntetését, ami a munkásoknak nem garantálja a munkaidőt és megfosztja őket
dolgozói státuszuktól; 50 százalékuk támogatja a privát nyugdíj-rendszer állami ellenőrzését és a lakbérek
korlátozását. A UKIP vezetői gazdasági értelemben keményvonalas neoliberálisok, míg a bázis erőteljes balközép
gazdasági elveket vall.

Jogos a felvetés, mitől sikeres a UKIP? Mindenekelőtt, három sikertényező vezetett ide: az első a
bevándorlás-ellenesség, a második a politikai elittől való teljes eltávolodás, és a harmadik a baloldaltól elvárt
válasz – amit nem kaptak meg – a lakosság széles körének gondjaira és az új alternatívák felmutatása.

 

Bevándorlók és „homokóra-gazdaság”

A bevándorlás ellenesség évek során erősödött fel Angliában. Az európai választásokon 2009-ben közel egy
millió választópolgár szavazott a neofasiszta Brit Nemzeti Pártra, de az ellenségeskedés jócskán túlmegy a
szélsőjobboldali rétegeken. Felmérések igazolják, hogy a britek háromnegyede csökkenteni akarja a bevándorlást.
A rutinszerűen kiválasztott megkérdezettek ezt tartják a 2015 évi általános választások fő kérdésének. Az egyre
növekvő gazdasági és társadalmi létbizonytalanság ad a bevándorlás ügyének különleges hangsúlyt. Az angol



2021. 12. 23. 20:08 www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=186

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=186 19/25

életszínvonal esése jóval megelőzte a 2008-as Lehman Brothers bankház csődjét, a reáljövedelem alsó felét
keresők életszínvonala már 2004-től stagnál, míg az alsó harmadé kifejezetten csökken, annak ellenére, hogy a
vállalatok akkor még rekordnyereségeket könyveltek el.

Mindezt a gyenge szakszervezetek, a globalizáció által kikényszerített bérverseny illetve az alacsony
minimálbérek okozzák. Ezzel egyidejűleg, a közepes jövedelmek és a stabil állások eltűntek a gazdaságból,
kialakult az ún. „homokóra gazdaság”, felül a nagyon jól megfizetett értelmiségi szakmák, alul pedig az egyre
szélesülő szolgáltatási szektor az alacsony bérekkel és a határozott idejű munkaszerződésekkel. Az országot
lakhatási válság is sújtja, mivel az egymást követő kormányok elmulasztották pótolni a tanácsi lakásokat,
melyeket 1980-tól értékesítettek, így ma milliók várnak epekedve a tanácsi lakások várólistáin.

Mivel ezek a társadalmi és gazdasági sérelmek elmérgesedtek, és nem volt, ami ezt ellensúlyozná, ezért a
bevándorlás ellenesség érzése töltötte ki a vákuumot. A bulvársajtótól és vezető politikusoktól ösztökélve, a
bevándorlók váltak bűnbakká a csökkenő bérek, a biztos állások hiánya és a lakhatási válság miatt. Az se számít,
ha kimutatják, hogy a fiatalok legmagasabb munkanélküliségi mutatóit épp azokban a régiókban találjuk –
 Hartlepool, Middlesborough, Knowsley, Blackpool vagy Hull – ahol alacsony a bevándorlás. A külföldiek
beáramlását tették felelőssé mindazon bajokért, melyek a brit közösségeket sújtják. Fonák módon, gyakran éppen
azok a közösségek ellenzik a legjobban a bevándorlókat, ahol pedig alacsony a bevándorlás.

Az idei európai választásokon a UKIP elég gyengén szerepelt olyan nagyvárosokban, mint London és
Liverpool. Persze a gazdasági és szociális problémák itt is élesek, de a kevert lakosság, a kölcsönhatás a brit és a
különböző etnikumú bevándorló közösségek között segített tompítani az ellenségeskedést.

 

Növekvő konzervatív félelmek

Az EU és a bevándorlás ügye kibogozhatatlanul összekeveredett. A UKIP így érvelt: mivel az EU kinyitotta
a határokat, Angliát elözönlötte az olcsó, főképp kelet-európai munkaerő. Az európai kampány egyik plakátján
olvasható volt: „26 millió ember keresi a munkahelyét Európában. És kinek a munkahelyét akarják ők?” Egy
óriási kéz mutatott a járókelőkre egy, a nyilvánosságnak címzett kéréssel: „Vedd vissza az országod feletti
ellenőrzést!” Farage maga is gyújtó nyilatkozatokat tett, mint például, hogy a londoniak aggódnak a
szomszédságukba költöző románok miatt.

Közfelfogás szerint a UKIP-nak elvileg reménytelen esetnek kellene lennie. Az angol választási rendszer a
győztes mindent visz, elven nyugszik, ami hatalmas akadályokat gördít a kis pártok elé, akik be akarnak törni a fő
pártok közé. Az országot 650 választókerületre osztották, bárki is kerül ki elsőnek, az automatikusan a koronázott
győztes, bármilyen kis többséggel választották is meg. De egy olyan pártnak, mint a UKIP, a támogatói az
országban szétszórtan szavaznak, és nem koncentrálódnak egyes választókerületekben. Teljességgel elképzelhető,
hogy a UKIP 20 százalékos támogatás mellett csak két vagy három parlamenti helyet szerezzen meg.

De ‒ ahogy közelednek a 2015-re kiírt általános választások közelednek – a konzervatívok félelme egyre
nő… attól, hogy a UKIP megszerezheti szavazóik egy jelentős részét és ezzel akarva nem akarva, jövőre a
Munkáspárt válna erősebbé, élükön Ed Miliband pártvezérrel. A 2010-ben a konzervatívokra szavazók 20
százaléka átállt a UKIP-hoz. De megszerezték a munkáspárti szavazók több mint 10 százalékát is.

A politikai elitről azt tartják – különösen a 2009 évi botrány óta, amikor kiderült, hogy parlamenti
képviselők komoly összegű anyagi visszaéléseket követtek el a képviselői költségelszámolásokkal –, hogy
eltávolodott a napi valóságtól.

A UKIP erősödésének megakadályozására több kísérlet is történt. 2013. januárban David Cameron például
megígérte, hogy Anglia EU tagságáról népszavazást fognak tartani. A múlt évben a kormány mélyen sértő
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üzenetet küldött az etnikailag kevert közösségeknek, felszólítva az illegális bevándorlókat a távozásra. Azóta pedig
mind a Munkáspárt, mind a Konzervatív Párt egymással versengve javasolnak bevándorlás-ellenes
intézkedéseket, beleértve az újonnan érkezettek támogatásának csökkentését.

Ez a retorika önmagában is a UKIP malmára hajtotta a vizet és segített a politikai vitát olyan mederben
tartani, ami nekik nagyon kényelmes volt. Sokan vélték úgy, hogy az európai választásokat követően támogatásuk
alábbhagy, de a szavazás 12‒20 százalékos támogatottságot hozott nekik. További lendületet adott a UKIP-nek,
hogy a konzervatív Douglas Carswell, 2014 augusztusában saját kollégáit is meglepve átállt a UKIP-hez, aminek
következménye egy olyan pótválasztás, melyet szinte garantáltan megnyernek.

A UKIP ugyanakkor felér a hagyományos baloldalt elítélő vádirattal is. Skóciában például a UKIP
vonzereje korlátozottabb, mert a társadalmi és gazdasági létbizonytalanság okozta csalódottság inkább a
függetlenségi törekvéseket támogatta. De ‒ különösen Angliában ‒ az Ed Miliband vezette Munkáspárt nem
tudott a konzervatív megszorító intézkedésekkel szemben egy következetes alternatívát felkínálni, és nem
születtek meg azok a baloldali karizmatikus vezetők sem, akik hitelesen vezethetnék a legelégedetlenebbeket egy
jelentős áttörés felé. Annak ellenére, hogy a brit munkások az 1870-es évek óta a leghosszabb ideje tartó
életszínvonal csökkenést élik meg, nem látszik az alagút vége. Nigel Farage, aki épp erre a megoldatlan helyzetre
építette fel politikai karrierjét, további sikerekre számíthat tehát. Politikai programjával mely tovább gazdagítja a
leggazdagabbakat, a kígyó a saját farkába harapott.

 

A szerző, Owen Jones  a The Establishment. And How They Got Away With It – Az elit. És hogyan
képesek megúszni, Allen Lane kiadó, London, 2014-ben megjelent könyv írója.

Fordította: Demény Győző

 

[1] United Kingdom Independence Party - UKIP
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Vita a prostitúció legalizálása körül

Mona Chollet

Legalizálható-e a prostitúció, és ha igen, milyen indokok alapján?
Kajsa Ekis Ekman, svéd újságírónő szerint erre a kérdésre szinte minden
politikai irányzatnak az a válasza: legalizálni kell a prostitúciót. A
szocialisták szerint a prostituált „egy női munkavállaló, aki szakszervezetbe
szerveződik”. A liberálisok szempontjából mindez „szabad akarat kérdése, és
a prostituált nem más, mint egy szexuális vállalkozó”. A feministák azt
mondják: a nőknek jogukban áll „saját testüket birtokolni”. A hetvenes évek
mozgalmainak jelmondata („a testem az enyém”) ma már merőben eltérő

üzenetet hordoz.

2014 januárjában több száz spanyol nő – az abortuszhoz való jog megkérdőjelezése ellen –
magántulajdonként jegyeztette be testét az Ingó Javak Kereskedelmi Nyilvántartásába (Registro Mercantil de
Bienes Muebles). Míg azelőtt a test egyet jelentett a szabadsággal, most valamiféle ingósággá redukálódott, amely
akár pénzzé tehető egy adott piacon.

Kajsa Ekis Ekman szerint létezik egy ki nem mondott megállapodás „a posztmodern baloldal és a

neoliberális jobboldal” 
[1]

 között. Ugyanerre a megállapításra jutott az amerikai feminista, Katha Pollitt, aki
belefáradt, hogy a prostitúcióval kapcsolatban mindig a „szabadságról” hall. „És mi a helyzet az egyenlőséggel? -

kérdezte rosszallóan, majd hozzátette: „Azt hittem a baloldal erről is szól…”[2]. A szexturizmus és a prostitúció
céljából történő önkéntes vagy kényszerű kivándorlás nagyon is nyíltan és nyersen tárja elénk a gazdag Észak és
szegény Dél országai közötti illetve az országokon belüli egyenlőtlenségeket. Portugáliában például a válság alatt

olyan középosztálybeli nők is kikerültek a piacra, akik soha nem gondoltak a prostitúcióra.[3] Franciaországban
egy 2014 elején indított amerikai internetes oldal, a Seekingarrangement.com keres tehetős urakat, és persze
„tehetetlen” hölgyeket. Utóbbiak „akik kölcsön felvétele nélkül képtelenek lennének tanulmányaikat

finanszírozni”[4]. Egyes férfiak a magas lakbérekből is hasznot húznak: szexuális szolgáltatásokért cserébe
lakhatást biztosítanak az otthonukban, vagy egy külön garzonban. Egyikük – egy vezető tisztségviselő – azzal

hencegett, hogy „kidobja azokat, akik nem tesznek eleget kötelességeiknek”[5].

 

A baloldaliak és a neoliberálisok csendben megállapodtak?

Franciaországban a prostituáltak klienseinek büntethetőségéről szóló törvényjavaslat kapcsán sok
baloldali aktivista, politikus és értelmiségi fejtette ki véleményét, melyben a prostitúció legalizálása mellett
foglaltak állást. (A tervezet az 1999-ben megszavazott svéd törvényt vette alapul, melyben bírsággal sújtják a
„nagykorú személy prostitúcióhoz való folyamodását”, miközben az utcai prostitúciót mint bűncselekményt
eltörölte.) A prostitúció legalizálása mellett foglaltak állást olyan baloldali lapok, mint a Mouvements, a Vacarme,
vagy olyan weboldalak, mint a Contretemps, a Période, és a Les mots sont importants. A legalizálásért egyébként
már jó ideje harcol a Szexmunkások Francia Érdekvédelmi Szervezete (Syndicat du travail sexuel - Strass),
továbbá egy olyan ismert feminista író és rendező, mint Virginie Despentes. Csupán néhány szocialista politikus
(Najat Vallaud-Belkacem nőjogi miniszter, Sylviane Agacinski filozófus) és egy-két szimpatizáns egyesület (pl. az
Osez le féminisme) tartanak ki a prostitúció eltörlése mellett. Mivel magyarázható mindez? „Miért akarja annyi
baloldali, hogy a szexmunka legyen az új norma?” – teszi fel a kérdést az amerikai feminista Katha Pollitt.
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Kajsa Ekis Ekman szerint az játszotta a döntő szerepet, hogy több országban megjelentek a „szexmunkás
szakszervezetek”. A „szakszervezet” valamiféle varázsszó, az érdekeikért elszántan harcoló munkavállalót jeleníti
meg, és világmegváltó képzeteket ébreszt. Morgane Merteuil call girl, a Strass egyik szószólója, a
következőképpen fogalmazta meg követeléseiket: „Ismerjék el a prostitúció munka jellegét és ez majd lehetővé
teszi, hogy kialakuljon az osztálytudatunk.”(Mouvements, 2013. december 16.)Hasonlóképp lépett fel a „kurvák
szóvivőinek” önjelölt mozgalmaként 1973-ban a Coyote (azaz ”Call off your old tired ethics” [Mondj le a maradi
erkölcsről]) az USA-ban, 1985-ben a De Rode Draad [Vörös Fonal] Hollandiában, 1992-ben a Global Network of
Sex Work Projects (NSWP) [Szexmunkás Projektek Hálózata] világszinten, 2000-ben az International Union of
Sex Workers (IUSW) [Szexmunkások Nemzetközi Szövetsége] az Egyesült Királyságban, 2009-ben a Strass
Franciaországban. A „szakszervezet” nevet viselik ugyan, de mindenekelőtt a legalizálás érdekében
kampányolnak. Ezt Thierry Schaffauser, a Strass egyik képviselője is elismeri, aki egyben a 2014-es párizsi
önkormányzati választás zöld párti jelöltje. Mint mondotta: „A legfontosabb a prostitúció dekriminalizálása,
vagyis büntethetőségének megszüntetése, mivel az illegálisan végzett munka az oka a legtöbb visszaélésnek, és a
kizsákmányolásnak.”(Contretemps.eu, 2011. december 22.)

Amikor egyesek a prostitúcióhoz az osztályharc képzetét társítják, sikeresen elfedik azt a tényt, hogy a
prostitúció a férfi uralmi rendszer része. Függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet döntő többségben nők végzik,
és hogy a kliensek körét szinte kizárólag (hetero vagy éppen homoszexuális beállítottságú) férfiak alkotják,
sikeresen hatott az érv: „ezt a szakmát férfi prostituáltak is űzik”. Számos feminista, aki más témánál azonnal
felismerte a manipulálási szándékot, a prostitúció esetében (a „férfiak is” érvelésben) nem vette ezt észre. A
feminista eszme ezen félresiklásának eredetét talán a hetvenes évek mozgalmának bukásában kell keresni.

Sikerült kiharcolniuk számos egyenlőségi követelés jogosságát, azonban próbálkozásaik[6] ellenére maradt egy-
két jog, amelyet nem sikerült a társadalmi tudatba bevésni.

A progresszivizmus cukormáza alatt a társadalom továbbra is úgy kezeli a nő és férfi közötti szexuális
viszonyt, hogy az kizárólag a férfi vágyainak kielégítésére szolgál. Társadalmilag teljesen elfogadott, hogy
kizárólag a nő hozzon áldozatot az erősebbik nem kiszolgálása érdekében, mivel a férfi fizikailag képtelen
elviselni a frusztrációt. Ekképpen a prostitúció létét azzal igazolják, hogy ez egy szolgáltatás, amelyet a

csúnyáknak és a magukra maradtaknak nyújtanak[7]. Nem számít, hogy csupán a kliensek egyharmada

egyedülálló[8] kk – mint azt a szociológus Saïd Bouamama, és a prostitúció eltörlésért harcoló Claudine
Legardinier egy felmérésében megállapította. Mindazonáltal a Libération napilap a prostitúció legalizálásáért
folytatott ádáz harca során leközölte a születésétől kezdve súlyos fogyatékossággal élő Marcel Nuss, a Strass egyik
tagjának történetét, aki a „szexuális támogatás” jogáért küzd. (Habár Nuss több gyermek édesapja, és már

elfogyasztott két élettársat[9].

A társadalom szemében a férfiaknak „joguk van a szexhez”. Ez a közhiedelem (male entitlement) tavaly
májusban újra felütötte a fejét az USA-ban, amikor a 22 éves Elliot Rodger hat nőt ölt meg Santa Barbarában.
Rodger, aki cselekménye után öngyilkos lett, hátrahagyott videójában arra panaszkodik, hogy egyetlen nő sem
akart vele soha lefeküdni, ezért „meg akarja büntetni” őket. Ezt követően számos hozzászóló a prostitúció
legalizálását követelte: Engedélyezésével elkerülhetőek lennének az ehhez hasonló tragédiák – állították.

Míg a férfiak egyéni érzelmeiről mindenki lelkesen ömleng, a nők érzelmei nem számítanak. A
prostituáltaktól elvárják a GFE-nek, girlfriend experience-nek nevezett szolgáltatást, amelyben a prostituáltnak
szerelmesnek kell mutatnia magát. „Csak semmi GFE, az túl kommersz és elcsépelt” – fejti ki véleményét egy
(Kajsa Ekis Ekman által idézett) francia „fogyasztó” az egyik internetes fórumon, ahol a prostituáltakat
osztályozzák. A filozófus Elisabeth Badinter sem vette figyelembe a prostituáltak gazdasági kiszolgáltatottságát,

és a helyzetben rejlő alá-fölé rendeltségi viszonyt[10], így a kliensek büntethetősége ellen foglalt állást. A



2021. 12. 23. 20:08 www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=186

www.magyardiplo.hu/print.php?full=I&cikkujlap=I&catid=186 23/25

prostitúciót pedig „szexuális tevékenységként” értelmezte, miszerint „az államnak nem kell az egyének szexuális

tevékenységét szabályoznia”[11].

A logika, amely az ellaposodott házastársi szexualitást állítja szembe a prostitúció bűnös vétkeivel, arról
elfeledkezik, hogy a prostitúció kizárólag a férfiak fantazmagóriáit elégíti ki. Morgane Merteuil a Technikart-

ban[12] megjelent interjújában azzal vádolta a prostitúciót ellenzőket, hogy egyoldalúan csak „az egymást szerető
pár szemszögét” veszik figyelembe. A „heteroszexuális minta” ellen szólal fel, mintha a prostitúció nem
szilárdította volna meg eléggé a heteronormatív modellt. Jelenleg – mint mondják – a nők felvállalhatják és

érvényesíthetik cselekvőképességüket és vágyaikat. Ennek jegyében a Libération[13] „portré” rovatához mohón
keresik a sorsukkal elégedett call-girlöket, máshol képregényírók munkáit közlik „szexuális bulimiáról”, a
korlátlan szexuális vágyakról. Innen már a jó öreg „nimfománia” emlegetése sincsen messze…

Schaffauser, aki egy kizárólag férfiakból álló agresszív csoportocska a „Kurvák” társalapítója is volt, azt
állítja, hogy a legális szexmunka javítaná a munkakörülményeket, így a férfiak számára vonzóbb tevékenység
lenne a prostitúció. A nők pedig gyakrabban engednék meg maguknak, hogy kliensként élvezzék a

szolgáltatást[14]. A valóság ennek ellent mond. Azok az országok, amelyek a prostitúció legalizálása mellett
döntöttek, mint Németország és Hollandia, nem tapasztalták ezt a csodás pálfordulást. Ott is kizárólag a női
prostitúció terjed, amelyet a férfi stricik és kereskedők irányítanak, mégpedig anélkül hogy a prostituáltak

biztonsága bármilyen mértékben javult volna[15].
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