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2014. december

Charlie vagyok

Szerkesztőség

 

A szerdán, 2015. január 7-én a Charlie Hebdo székházában elkövetett merényletben azért öltek meg újságírókat és

karikaturistákat, mert nem rejtették véka alá a véleményüket. A szörnyű tett mély gyásszal és borzalommal tölti el a

szólásszabadság híveit és az egész francia társadalmat. Mi, a Le Monde diplomatique szerkesztői részvétünket fejezzük ki az

áldozatok családjának és barátainak és biztosítjuk őket együttérzésünkről.

A mészárlás része annak a stratégiának, amely feszült és félelemmel teli légkört alakít ki, az ehhez felhasznált eszközöket

sajnos jól ismerjük: ál-vallásos fanatizmus, felhívás a „civilizációk összecsapására”, a polgári szabadságjogok lassú felszámolása a

közbiztonság illúziójának biztosítása címén illetve a győzedelmes „terrorellenes háború” ígéretével.

Döntő csata folyik. Célja hogy még jobban elmélyüljenek a francia társadalmat átszelő belső törésvonalak. A gyújtogatók

Európában szakadást akarnak okozni a lakosságon belül a származás, a vallás és a kulturális hovatartozás alapján. Ezzel a

politikával ellentétben, mi minden megteszünk, hogy a barikád ugyanazon az oldalán gyűljenek össze az emancipált, a szolidáris és

az életet igenlő társadalom hívei, hiszen ezért küzdöttek a Charlie Hebdo mártírhalált halt újságírói és karikaturistái is.

Le Monde diplomatique

 

Mécsesek a párizsi merénylet áldozataiért:

https://www.facebook.com/events/1590713057818981/?pnref=story

2015. január 8. 19:00
 

Francia Köztársaság Nagykövetsége, Budapest 1062 Lendvay utca 27.

 

2015. január 7-én terroristák támadták meg a francia Charlie Hebdo hetilap szerkesztőségét. A fegyveresek legalább 12 embert öltek meg
hidegvérrel, egyúttal megtámadták közös európai alapértékeinket, a sajtó és a vélemények szabadságát. Hajtsunk fejet, és gyújsunk
gyertyát együtt az áldozatokért!

https://www.facebook.com/events/1590713057818981/?pnref=story
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A belső ellenség

SERGE HALIMI

Az október 25-ről 26-ra virradó éjszakán, egy rendőrségi gránát megölte Rémi
Fraisse-t, a 21 éves tüntetőt. A francia kormány csak két nappal később reagált az
eseményekre. Még a Total olajvállalat vezetőjének halálakor is sokkal gyorsabban
reagáltak, pedig ő repülőgép szerencsétlenségben vesztette életét. Sőt, a Tarn
Megyei Tanács szocialista elnökének véleménye szerint elveinkért meghalni „buta
és felesleges” dolog. Az igazat megvallva, az általa követett eszmék – miszerint is a
megyei kiskirályok követelésének megfelelően duzzasztót kell építeni a megyében –
mellett soha nem kell majd annak a veszélynek kitennie magát, hogy meg kelljen
halnia egy idea érdekét szolgálva. Ennek ellenére most fogják újjáválasztani a
Szenátusba, bár úgy tűnik, hogy ez a rendőrségi gránát egyúttal a duzzasztó tervét is
megölte. Így a kérdést most a következőképpen tehetjük fel: meg kell-e halnia

valakinek egy tüntetéskor azért, hogy elveit elfogadtassa a világgal?

2011 januárjában a francia külügyminiszter, Michèle Alliot-Marie azt ajánlotta a tunéziai diktátornak, Zine El-
Abidine Ben Ali-nak, hogy ha meg akarja menteni a már haldokló rendszerét, akkor „vegye át, és alkalmazza a világon
mindenütt elismert francia biztonsági erők által kialakított szaktudást”. Azonban ez egy vitatható eljárási mód: ugyanis nem
lehet pozitív felhanggal említeni azt az 1961. október 17-én meggyilkolt több tucat algériait, illetve azokat az egy évvel
később februárban, a Charonne metró állomásnál megölt kilenc civilt és a másik négy francia tüntetőt, akik a rendőrséggel
való összecsapásban veszítették életüket.[1]

Rémi Fraisse tehát az ötödik a sorban. Nem sokkal a halála után, a területi akciócsoport rendőrségi vezetője
nyilatkozatában bejelentette, hogy a megyei közigazgatási vezető azt kérte a rendvédelmi szervektől, hogy a „lehető
legkeményebben lépjenek fel az tiltakozókkal szemben”. Azon az éjszakán összesen negyvenkét rendőrségi gránátot dobtak a
tüntetők közé.

Manuel Valls miniszterelnök úgy tűnik mintha kényszeresen a harcias kijelentések rabjává vált volna, és valamilyen
ködös, iszlámbarát aktivisták által jelentett veszélyre hivatkozva a „belső ellenséget” emlegeti. Az általa vezetet kormány
pedig a tüntetőkre hárítja a felelősséget – ahogy ő fogalmaz — a „drámáért”. Ugyanezt a mélyre szántó gondolatot követve,
az egyik rendőr szakszervezet azon aggódik, hogy „a 70-es évek forradalmi mozgalmaihoz hasonlóan, a zöld vagy a vörös
mozgalmak elkötelezett tagjainak egy része a fegyverekhez nyúl majd”.[2]

A parlament pedig majdnem teljesen egyhangúan egy új, antiterrorista törvényt szavazott meg, a tizenötödiket 1986
óta. Az állam, a törvény által, hivatalosan is meg akarja tiltani a franciáknak, hogy dzsihadistaként csatlakozzanak az Iszlám
Államhoz – közigazgatási eszközökkel tiltja az ország területének elhagyását, és ezt „egyéni terrorista bűncselekményként”
nevezi meg – de ez az elgondolás bármikor, ugyanígy alkalmazható bármelyik másik harchoz való csatlakozásra egyaránt.

2001-ben a francia parlament már elfogadott egy sor, ehhez hasonló megtorló intézkedést. Akkor az egyik szocialista
szenátor, kicsit a bajsza alatt ugyan, de így próbálta igazolni a szavazást: „A sürgősségre tekintettel kénytelenek voltunk
elfogadni ezeket a kellemetlen intézkedéseket, de remélem, hogy hamarosan, még 2003 vége előtt, visszatérhetünk a
köztársasági jogállamisághoz”.[3] Most, tizenegy évvel később, a jövő nélküli, valamint önmagát teljesen lejáratott hatalom
nem képes meglenni „belső ellenség” nélkül.

Fordította: Morva Judit

 

[1] Két embert a Peugeot Sochaux-i üzeménél 1968. június 11-én, egy embert Creys-Malville-ben 1977. július 31-én, egy
embert 1986. december 6-án egy diáktüntetésen Párizsban, egy ember pedig Amiensben 1987 novemberében halt meg az
erőszakos rendőri fellépés következtében.

[2] Patrice Ribeiro, az Synergie-Officiers rendőrszakszervezet főtitkára, idézi a Le Figaro 2014. november 15-én.

[3] Michel Dreyfus-Schmidt, idézi a Le Monde, 2001. október 29-én.
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Javuló élelmezési helyzet világszerte

Tóth Zsolt

Miközben a fejlődő világ jelentős részén a napi betevő falat előteremtése sokak számára
továbbra is komoly kihívást jelent, a FAO statisztikái szerint az élelmezési helyzet
jelentősen javult az elmúlt évtizedekben. A javulás országcsoportonkénti vizsgálata
mindenképpen hasznos lehet, hiszen egy adott ország élelmiszerbiztonságának és
táplálkozási viszonyainak alakulása fejlettségi szinttől csaknem függetlenül jól jelzi az
életviszonyok változásait. Az élelmezési helyzetet bemutató sorozatunk első írásában a
fejlődő világ fő tendenciáit vázoljuk fel, külön megemlítve a szocialista vagy más szóval
átmeneti[1] országok sikereit és kudarcait.

 

A legfontosabb FAO-mutatók

A súlyos alultápláltság mérésére a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete[2]) két legfontosabb
mutatója a következő:

Az alultápláltak aránya vagy gyakorisága (PoU - Prevalence of Undernourishment): az alultápláltak arányát a három
év átlagában rendelkezésre álló élelmiszerkészletek alapján becsülik meg.
Átlagosan rendelkezésre álló étrendi energiamennyiség (ADESA - Average Dietary Energy Supply Adequacy): Az
ország éghajlati viszonyai között szükséges étrendi energiamennyiség hány százaléka áll rendelkezésre belső
élelmiszerkínálatként.

A PoU-mutató, az alultápláltak aránya, az időszakos éhezések, szárazságok, áradások, különböző társadalmi anomáliák stb.
hatásait nem feltétlenül mutatja meg, az éhezés szintje gyakran magasabb, máskor a helyi sajátosságokat figyelmen kívül
hagyva túlbecsülik az éhezés szintjét[3]. Ennek ellenére a mutató az esetek többségében jól jelzi a trendeket.

Az ADESA, az átlagosan rendelkezésre álló energiamennyiség, 100%-os értéke ideális fogyasztási, elosztási és hozzáférési
viszonyok mellett elvben arra utalhatna, hogy mindenkinek a szükséges mennyiségben jut élelmiszer, azonban ilyen
körülményekre nincs példa. 100% vagy az alatti érték mellett széles rétegek alultápláltak. 110% körüli érték jelentős
társadalmi különbségek és alulfejlettség mellett már arra utalhat, hogy az ország lakosságának egy része éhezik vagy
krónikusan alultáplált. Másfelől pl. Japánban nagyon fejlett és takarékos élelmiszergazdálkodás mellett 110%-nál alig
magasabb érték mellett sem alultáplált „senki”, s persze a kóros túltápláltság is nagyon ritka. Extrém esetben akár 130%-os
értéknél is előfordulhat, hogy a társadalom néhány százaléka alultáplált, de erre Mexikón kívül nem nagyon van példa.[4] A
fejlett, az éhezést többnyire csak távoli emlékekből ismerő országokban a mutató többnyire 125 és 150% között mozog, s az
alultápláltak aránya tizedszázalékokban sem mutatható ki. A magas értékek túlzott kalóriabevitelre és pazarlásra is
utalhatnak.

Önmagában tehát az ADESA csak korlátozott érvényű mutató, így azokban az országokban, ahol a FAO nem mér PoU-
mutatót vagyis az alultápláltak arányát (pl. Magyarországon a hosszú évtizedeken át tapasztalt „éhezésmentes” helyzet
miatt), nagy körültekintés szükséges az élelmiszerbiztonsági helyzet felvázolásához.

A fenti két mutató – pontosabban annak időbeli alakulása – sokat elárulhat egy adott ország élelmiszerbiztonságáról, s
általános fejlettségéről. Pontos elemzéshez az élelmiszerárak, a gyermekéhezés, a proteinbevitel, a zöldség- és
gyümölcsfogyasztás stb. vizsgálatára is szükséges lehet. A FAO éppen ezért három főcsoportra és nyolc alcsoportra osztva
számos mutatót számol, s ezek a mutatók gyakran csak együttesen vizsgálhatók. Az átfogó, összehasonlító vizsgálatokat
nehezíti, hogy a FAO szakemberei gyakran a legproblémásabb térségekre koncentrálnak, ill. számos országban lehetetlen a
helyzet pontos felmérése. A jelentős adathalmazok ellenére ezért gyakran hiányosak az adatsorok.

A kontinensek, országcsoportok általános helyzetének vizsgálatához azonban a PoU és az ADESA alapvetően elég lehet.

1992 óta összességében mind a PoU (1. ábra), mind az ADESA (2. ábra) szerint javul a világ élelmezési helyzete.[5] A
krónikus alultápláltság szinte minden éhezéssel sújtott kontinensen jelentősen csökkent, egyedül Óceánia – a világ
népességében viszonylag kis súllyal szereplő – szigetvilágában szerényebb, ill. trendszerűen nem egyértelmű a javulás.[6]

Az ábrákon jól látható, hogy a PoU és az ADESA alakulása összefügg. A PoU mértékének csökkenése az ADESA
növekedésével jár. Érdemes azonban újra megjegyezni, hogy a két mutató szoros kapcsolata többnyire a fejlődő és
közepesen fejlett országokban igaz.
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Az éhezéssel sújtott kontinenseken természetesen számos ország akad (Japán, Szingapúr, Egyiptom, Izrael, Argentína stb.),
ahol az alultápláltság statisztikailag kimutathatatlan. A kontinensek elmaradottabb országaiban az abszolút számok
rosszabbak, de a trendek gyakran jobbak az átlagnál.

A sikerek és a kudarcok – korántsem teljes körű – felvázolását érdemes kontinensenként elvégezni.[7]

 

Ázsia

Á
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Ázsiában 1992 óta az alultápláltak aránya csaknem a felére csökkent, a közvetlen éhhalállal fenyegetettek aránya pedig
valószínűleg sokkal nagyobb mértékben esett vissza.

A legnépesebb ázsiai országok (Kína, India, Indonézia, Fülöp-szigetek, Pakisztán, Banglades) helyzete javult, de korántsem
azonos mértékben.

1992 és 2014 között az alultápláltak aránya Kínában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken egyaránt mintegy 56%-kal
csökkent. Pakisztán, India és Banglades eredményei szerényebbek, bár szintén jelentősek. (3. ábra)

 

 

Ha a belső piacon megjelenő élelmiszerkínálatot vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy míg Kínában, Indonéziában és a
Fülöp-szigeteken az élelmiszerbiztonság a fejlett országokéhoz közelít, addig India, Pakisztán és Banglades élelmezésügyi
helyzete gyenge alapokon áll, hiszen az ADESA mértéke az utóbbi években alacsony szinten stagnál. Különösen a gyors
gazdasági növekedést felmutató Indiánál tűnik ez meglepőnek. (4. ábra) Ráadásul Indiában nagyon jelentősek az egyes
államok közötti különbségek, így egyes régiókban az éhezés lényegében általános, míg máshol szinte ismeretlen fogalom.
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Az általános élelmezési helyzet harmadik legfontosabb mutatója – a kórosan kis testtömegű öt éven aluli gyerekek aránya –
tovább tagolja az ázsiai kontinens legnagyobb országait, s rávilágít arra, hogy a PoU és az ADESA leginkább trendek
leírására, s nem feltétlenül az általános helyzet pontos jellemzésére alkalmas. Ez még akkor is kijelenthető, ha itt már csak
szórványos adatok érhetők el.

Az 5. ábrán az adathiányok ellenére jól látható, hogy míg Kína – a trend és 2010-es 3,4%-os érték alapján – mára
lényegében felszámolta a gyerekek alultápláltságát, addig a többi nagy ázsiai országban a kórosan sovány kisgyerekek
aránya 2010-es évek elején 20-40%-os értékekkel stagnált.

A pontos elemzéshez más élelmezési, egészségügyi, gazdasági és társadalmi folyamatokat, ill. mutatókat is figyelembe kell
venni, de az viszonylag biztosan állítható, hogy a nagy ázsiai országok közül a Kínai Népköztársaság harcol
legeredményesebben az éhezés ellen. Valószínűsíthető, hogy az alultápláltak döntő többsége sokkal jobb helyzetben van,
mint a többi népes ázsiai országban.

A kínai történelmet évezredeken át végigkísérő borzalmas éhezéseket figyelembe véve mindez óriási eredmény.
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Érdemes megjegyezni, hogy az éhezés visszaszorítása terén impozáns javulás tapasztalható Vietnamban és szerény, de
tartósnak tűnő fejlődés Laoszban, tehát a tervutasításos, „szocialista” (átmeneti) rendszert piaci elemekkel ötvöző
országokban is. Különösen annak ismeretében figyelemreméltó a fejlődés, hogy az indokínai háborúk után Laosz több
mutató szerint a világ legszegényebb, Vietnam pedig az egyik legszegényebb állama volt, s mindkét ország borzalmas
élelmezési problémákkal küszködött.

Korántsem ilyen jó a helyzet a nyugati sajtó kitüntetett figyelmét „élvező” Koreai NDK-ban (Észak-Korea), az adatok
meglehetősen ellentmondásosak, s több adat továbbra is súlyos élelmezési helyzetre utal.
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A FAO szerint a világ egyik legrosszabb mezőgazdasági adottságokkal rendelkező országában az alultápláltak aránya ugyan
csak lassan és rövid ideje csökken (de a közvetlen éhhalállal fenyegető éhezés már nem jellemző), mégis úgy tűnik, hogy az
ország 2015-re önellátóvá válhat cereáliákból, mezőgazdasága és élelmiszeripara pedig fejlődésnek indult. Az óvatos
derűlátás jogosságát persze csak évtizedes távlatból lehet majd megítélni[8].

 

Afrika

Az afrikai adatokat mindenképpen óvatosan kell kezelni, hiszen számos, igen súlyos helyzetben lévő országról szinte
semmilyen adat sem áll rendelkezésre. A FAO-val együttműködő országokban azonban a helyzet fokozatosan javul. Az
észak-afrikai régió adatai Líbia kivételével nem mutatnak jelentős élelmiszerbiztonsági problémát, azonban Fekete-Afrika
adatai továbbra is súlyos helyzetre utalnak.

A World Food Programme adatai szerint Etiópiában, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Zambiában és Namíbiában a
legsúlyosabb a helyzet, de a szudáni, dél-szudáni, szomáliai, eritreai, kongói, nyugat-szaharai és líbiai viszonyokat a FAO
munkatársai nem tudták megbízhatóan felmérni, ezért hiteles összehasonlításra nincs mód[9].

A hiányzó adatok miatt az afrikai helyzet a mért adatokhoz képest jóval súlyosabb is lehet, s korántsem biztos, hogy a
javulás a kontinens egészének átlagában jelentős. Azonban ott, ahol együttműködnek a FAO-val, érezhető a javulás.

 

Latin-Amerika

Latin-Amerika utolsó két évtizede élelmezési szempontból valódi sikertörténet. Látványos a javulás Brazíliában, Kubában
és Venezuelában. A három, egymástól igen eltérő „szocialista” fejlesztéspolitika az alultápláltság és az éhezés
visszaszorítása terén meghozta gyümölcsét, Kubában 2002-re, Brazíliában 2006-ra, Venezuelában 2009-re lényegében
felszámolták az éhezést. (A FAO szerint 2010 óta egyik országban sincs mérhető alultápláltság, így már nem is mérik azt,
lásd a 8. ábrát!) Természetesen ez nem jelenti azt, hogy pl. proteinben, vitaminokban, rostokban a felsorolt országok
szegényei esetenként ne szenvednének hiányt, azonban a fejlődés így is impozáns és örömteli.
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Különösen Kuba fejlődése figyelemreméltó.

Kubában a korábbi szovjet kőolaj-, műtrágya- és gépszállítmányok elmaradása miatt a ’90-es évek közepén-végén tapasztalt,
az ország teljes szétesésével fenyegető éhezést lényegében belső erőforrásokra építve, tudományos alapokra épülő,
környezetbarát módszereket alkalmazva felszámolták. A romokban heverő mezőgazdaságból 15 év alatt virágzó, „zöld”
mezőgazdaság és hatékony belső élelmiszerallokáció alakult ki. Mára a kubai belső élelmiszerkínálat mennyisége eléri a
nyugat-európai átlagot.

Tehát míg a szintén döntően autarchiára épülő KNDK-modell egyelőre – minden biztató jel ellenére – nem tűnik sikeresnek,
a más éghajlati viszonyok mellett, több piaci elemet alkalmazó, de alapvetően szocialista-közösségi gazdálkodásra épülő új
kubai modell sikere „elsöprő”.

***

A későbbiekben országonként-országcsoportonként részletesen is foglalkozunk az élelmezési helyzettel, a különböző
fejlesztési politikák jellemzőivel és eredményeivel. A sorozat részeként az ország fejlettségéhez és korábbi, kimagasló
eredményeihez képest aggasztó és elszomorító – bár elvben kis ráfordítással orvosolható – magyar helyzetre is kitérünk.
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Új világ vajúdik vagy a jövő hal meg éppen?

Alain Gresh

 

„Ki érti a távoli jajszavakat,

Hogy most születik-e vagy halálán van-e az a világ,

Mert egyformán jajveszékel mindegyik halandó

Amikor világra születik, és amikor meghal”

(Louis Aragon, fordította: Ádám Péter)

 

 

Amikor Abdel Fattah Al-Sissi tábornok meghallotta, hogy az egyiptomi bíróság felmentő ítéletet hozott Hoszni
Mubarak ügyében, és kijelentette, hogy ideje volt új fejezetet nyitni az ország történetében, nekem Louis Aragon
fenti verse jutott az eszembe. A jövő meghal-e Egyiptomban és a többi arab országban? Az arab tavasz csak egy
jövő nélküli fejezet volt, esetleg egy egyszerű amerikai vagy nyugati összeesküvés, ahogy azt Sissi tábornok,
Bachar Al-Assad és a szaúdi médiák erőteljesen hangoztatják? A bíróság hihetetlen ítélete tisztára mossa a volt
uralkodót és ezzel alátámasztja az Egyiptom-ellenes összeesküvés elméletét[1].

Az ítélettel kapcsolatban természetes, hogy felháborodunk és megosztjuk mérgünket az itt hallható
egyiptomi állampolgár kiáltásával[2], mivel a bíróság úgy akar továbblépni, hogy senkit sem vonna felelősségre a
2012. január-februári több száz áldozat haláláért, bárkit is elítélne korrupt meggazdagodásért, illetve a
kínzásokért. Akik megdicsérték az egyiptomi bíróságokat, mert bátran ellenálltak Mohamed Morszi elnöksége
idején, azoknak ez az ítélet hasznos emlékeztető, hogy a legtöbb ügyész, volt rendőr és a bírók is részei az
általános korrupciós hálózatnak. Mint azt H. A. Hellyer[3] írja, semmilyen valós változás nem spórolhatja meg a
rendőri és bírósági rendszer teljes reformját.

Egy a napokban nyilvánosságra hozott felmérés szerint Egyiptom a világ egyik legkorruptabb országa[4]. A
mostani hatalom mögött álló üzletemberek ugyanazok, akik Morszi elnök megdöntésére irányuló kampányt
finanszírozták (ugyanakkor tény, hogy Morszi ügyetlenkedései és hibái nagyban hozzájárultak az általános
elégedetlenséghez).
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„De ki a gyilkos?” (a két fenti újságcím), 
„Ki ölte meg a gyerekeinket?” (a lenti újság főcíme)

 

Ki ölte meg a tüntetőket? ‒ ehhez hasonló kérdéseket harsogott az egyiptomi sajtótermékek egy részének
szalagcíme november 30-án. Semmi kétség, néhány hét, esetleg hónap múlva azt fogják mondani, hogy a
Muzulmán Testvériség lőtt a fiatalokra a Tarir téren (a sajtó egy része már most is ezt állítja). Sissi tábornok
gyakori hűség nyilatkozatai ellenére, amelyek szerint teljesen magáénak vallja a január-februári forradalom
eszméit, a hatalom megpróbál véget vetni a folyamatnak és becsukni az egyiptomi nép által 2011-ben kinyitott
ajtót. Nagyon jellemző, hogy Mubarak felmentése után alig egy nappal egy másik bíróság hosszú évekre ítélte el
Mohamed Morszit, azért mert megszökött a börtönből a 2011. január-februári felkelés idején. Ugyanakkor az is
jellemző, hogy egy bíró, december 3-án egyszerre 188 embert ítélt halálra (és ő még könyörületesnek mondható
ahhoz kollegájához képest, aki néhány perc alatt 529 ember halálos ítéletét hozta meg[5] egy döntéssel).

Egy közelmúlt béli kairói látogatásom alkalmával személyesen is meggyőződtem arról, hogy széles körben
napi gyakorlattá vált a „jó állampolgárok” feljelentése, a hatóságok is erre buzdítják őket. A sajtót soha sem
tartották ennyire rövid pórázon (a gyakorlatban az elnöki palotához rendelt katonák feladata a média
ellenőrzése); a véleményszabadságot még a Mubarak rendszer utolsó éveihez viszonyítva is szűkebbre szabták.
Megint napi gyakorlattá lettek a letartóztatások és kínzások, a Muzulmán Testvériség több tízezer ‒
hangsúlyozom: több tízezer! ‒ tagja, a forradalomban részt vett fiatalok és sok ezer más ember újra
kiszolgáltatottjává váltak a rendőrségnek[6].

 

 Sissi az Elysée Palotában 2014. november 26-án

© (Présidence de la République)

 

 A hatalom a „terrorizmus ellenes háborúval” kívánja igazolni a szélsőségeket, holott a durva elnyomás már 2013.
július 3-án azelőtt elkezdődött, hogy bármiféle terroristának minősíthető akcióra sor kerülhetett volna.
Egyiptomban, mint a világon mindenütt másutt is, a terrorizmus ellenesség a belső elnyomást illetve a civilizáció
nevében fellépő „barbár ellenesség” külpolitikáját szolgálja. Valószínűleg ezért kapott meleg fogadtatást Sissi
tábornok az Elysée-ben, és ezért nem vetették fel a meglehetősen kínos kérdést a Nílus-völgyi országban uralkodó
emberei jogok ügyében[7]. A fényképek Sissi és Hollande találkozásáról a Mubarak Chirac vagy Sarkozy
találkozók képeire emlékeztetnek. Már régen elfelejtették az Alain Jupé akkori miniszterelnök 2011 tavaszi
szabadkozásait, aki esküdözött, hogy az arab diktátorok támogatásának leckéjét Franciaország egyszer és
mindenkorra megtanulta. Ma a marokkói király, az algériai és az egyiptomi elnökök újra a „szövetségeseink”.

http://www.elysee.fr/photos/entretien-avec-m-abdel-fattah-al-sisi-president-de-la-republique-arabe-d-egypte/
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Milyen következményei lettek Mubarak felmentésének magában Egyiptomban? Frappáns összegzést
olvashatunk az egyiptomi sajtóhírek elemzései alapján franciául november 30-i dátummal, Mathilde du Pradel
tollából[8]: „Úgy tűnik, a jelenlegi rendszer támogatóinak egy része, akik eddig azt hitték, hogy a Sissi
kormányzat valódi örököse a 2011-es forradalomnak, az ítélet kapcsán felülbírálják eddigi véleményüket (ami
valószínűleg csak megerősítette a már megindult folyamatot). Egy példa: a Tahya Masr mozgalom ‒ szóvivője
Mohammed Attya ‒, amely eddig aktívan támogatta Sissi tábornokot az elnökválasztási kampány során, az ítélet
estéjén tüntetett és új forradalomra szólított fel.” Másrészt a Naguib Sawiris milliárdos tulajdonában lévő magán
tévécsatornán, ahol eddig sosem fukarkodtak Sissi támogatásával, Ahmad Khayr-al-Din bemondó közvetlen
adásban megengedte magának, hogy nyíltan tisztelegjen[9] az előtt a két fiatal előtt, akiket megöltek aznap az
ítélet elleni tiltakozás során. És végül meg kell említeni, hogy több ezer diák tüntetett.

Még az ellenzéki pártok is, amelyek eddig minden kritika nélkül támogatták az új rendszert, most bizonyos
tartózkodásukat jelezték. Talán mindezeket figyelembe véve döntött úgy a főügyész, hogy fellebbezést nyújt be,
miközben Sissi elnök, az első megnyilatkozása szerint elfogadta a felmentő ítéletet.

Bár a tiltakozó akciók azért alapvetően korlátozottak maradtak, nem szabad elfeledkezni a brutális
elnyomás rendszeréről: a tiltakozókat „gumilövedékekkel” lövik, durván ütlegelik, újra megjelentek a
paramilitáns csoportok; mindez nem könnyíti meg a mozgósítást. De visszatérve Egyiptomból, ahol volt
alkalmam fiatalokkal és a propaganda ellenére saját véleményt kialakítani képes megfigyelőkkel szót váltani, a
következő közös vélemény fogalmazható meg: a fiatalok, s nemcsak azok, akik részt vettek a forradalomban, nem
hagyják magukat befolyásolni bármit sulykol is a hatalom. Az hogy visszatért az ügyek intézéséhez az a generáció,
amely válságba sodorta Egyiptomot, elfogadhatatlan a többség számára. Csak azt remélhetjük, hogy Egyiptomban
nem halt meg a jövő és végül képes lesz megszületni egy újvilág.

 

Fordította: Morva Judit
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Jótékonykodás az Egyesült Államokban – avagy közpénzek lenyúlása a
nagylelkűség álruhájában?

Benoît Bréville

Nem sokkal a pénzügyi válság kitörése előtt Detroit önkormányzata egy
hatalmas közösségi központ építésébe fogott a város dél-nyugati részén fekvő
szegénynegyedben. Miután az építkezések 2008-ban befejeződtek, az épület
reménytelenül üres maradt. A város, mivel egyre mélyebbre süllyedt a
válságba, kénytelen volt több szociális programját is befagyasztani.
Nehezítette a helyzetet, hogy az „autó fővárosának” is nevezett Detroitból
több gyárat is kitelepített a Ford. Az autógyár vezetői – némi felelősséget

érezve a várost ért csapások miatt – 10 millió dollárt (8 millió eurót) adományoztak a közösségi központnak. Így
2012 decemberében végre megkezdhették az élelmiszercsomagok kiosztását, valamint az ifjúsági programok
szervezését a központban.

A nehézségek azonban még fokozódtak: a város néhány hónappal később csődbe ment. A városvezetés,
hogy elkerülje az alkalmazottai után fizetett nyugdíjjárulékok felfüggesztését, úgy döntött hogy elárverezi a városi
művészeti múzeum néhány festményét, többek között Rembrandt, Henri Matisse és Diego Rivera képeit. Ekkor
történt meg az, ami egyáltalán nem ritka az Egyesült Államokban: magánpénzeket mozgósítottak a helyzet
megoldása érdekében. A Ford, a Knight és a Kresge alapítványok – összefogva pár tehetősebb detroiti
magánemberrel – 330 millió dollárt gyűjtöttek össze, biztosítván ezzel az önkormányzati alkalmazottak
nyugdíjalapját, miközben a festmények is megmenekültek.

Hasonló, de szövetségi szintű összefogásról szól egy másik példa. 2013 októberében a demokraták és a
republikánusok képtelenek voltak megegyezni az adósságplafon megemeléséről, így Washington 16 napig
kénytelen volt leállítani az úgynevezett „nem alapvető fontosságú” közszolgáltatásokat. Csak pár texasi milliárdos
10 millió dolláros adományának volt köszönhető, hogy nem kellett bezárnia harminc, az Egészségügyi
Minisztérium által működtetett óvodának.

 

Tudod, hogy nincs bocsánat

Az emberbaráti jótékonykodás hosszú ideig nem volt közismert fogalom, csak lassan alakult ki, körülbelül a 20.
század elejére. Ez volt az az időszak, amikor látványosan megnőtt a gazdag polgárok száma az Egyesült
Államokban. 1870-ben csupán 100 körül lehetett a milliomosok száma, 1892-ben már négyezerre rúgott, 1916-
ban pedig már elérte a negyven ezret. A gazdagok, hatalmas vagyonuk igazolásaképpen valamint a nagylelkűség
látszatáért, jelentős pénzösszegeket fektettek nemes célokba. Könyvtárakat, kórházakat és egyetemeket építtettek,
mint például Johns Hopkins Baltimore-ban vagy Ezra Cornell Ithacában. Többen alapítványokat hoztak létre
John D. Rockefeller olajmágnás vagy Andrew Carnegie acélmágnás példáját követve. Míg a jótékonykodás
hagyományosan a vallás körébe tartozott, és meghatározott helyi problémákra korlátozódott, (például a
szegények átmeneti megsegítésére, vagy olvasásórák tartására), addig ezek az alapítványok hivatalosan az
„emberiség jólétét és fejlődését” szolgálták.

A 19-20. század fordulóján azonban még korántsem volt magától értetődő, hogy valaki a saját pénzét a
közjó szolgálatába állítsa. Theodore Roosevelt republikánus elnök például elítélte a „kizsákmányoló gazdagokat”,
akik „az egyetemeknek tett adományaik alapján próbálnak befolyást szerezni bizonyos oktatási intézmények,
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illetve azok vezetői felett”2. A gyárak és üzemek munkásai is bizalmatlanok voltak az iparmágnásokkal szemben.
Joggal óvakodtak a nagyiparosoktól, akik ha a művészet, az egészségügy, vagy a tudomány támogatásáról volt szó
nagylelkűnek mutatkoztak, ám a saját gyáraikban dolgozókkal szemben fukarnak és kegyetlennek bizonyultak.
Samuel Gompers, az Amerikai Munkásszövetség (American Federation of Labour) akkori vezetője – nem kevés
iróniával – ekképpen foglalta össze szakszervezetének álláspontját: „egyetlen dolog van, amit a világ örömmel
fogadna Rockefeller úrtól: ha egy olyan kutatási és oktatási központot hozna létre, amely abban segítené az

embereket, nehogy olyanná váljanak, mint ő maga”3. Az 1890-es évek elején, miközben Andrew Carnegie
pennsylvaniai acélgyáraiban megsokszorozódott az erőszakosan elbocsátott munkások száma, a dolgozók nagy
része bojkottálta az iparmágnás pénzéből felépített létesítmények látogatását. Ebben az időszakban Carnegie
negyvenhat pennsylvaniai városnak tett ajánlatot könyvtárépítésre, de az említett okok miatt húsz

visszautasította azt4.        

Vajon ma melyik önkormányzat utasítaná vissza egy milliárdos adományát ? Amikor Mark Zuckerberg, a
Facebook alapítója egy 100 millió dolláros csekket küldött Newark állami iskoláinak, a város polgármestere
kapva-kapott az alkalmon. A pénzt arra használta fel, hogy úgy-ahogy betömködje a költségvetési lyukakat,
melyek Chris Christie republikánus kormányzó által hozott megszorító intézkedések következtében keletkeztek. A

közpénzek csökkenésével tehát a filantrópia látszólag nélkülözhetetlenné vált5, és a nagylelkű tettek többé nem
váltottak ki szarkasztikus megjegyzéseket. Barack Obama nem esett kétségbe a kizsákmányoló gazdagok
befolyásolási szándékától, amikor Warren Buffett, Bill Gates és még negyven milliárdos elkötelezte magát, hogy
vagyonuk legalább felét (amelyhez részben úgy jutottak, hogy különféle optimalizációkkal elkerülték az
adófizetést) jótékony célokra fordítják. Sőt: az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házba invitálta a The Giving
Pledge (Fogadalomtétel) két kezdeményezőjét.  

A gazdagok egyéni bőkezűsége, melyet az amerikai média jelentős figyelemmel kísér, csupán a jéghegy
csúcsa. Az Egyesült Államokban ugyanis ismert az úgynevezett „tömegfilantrópia” fogalma, amely évente több
tízmillió, különböző társadalmi körülmények között élő állampolgárt mozgósít. Az amerikaiakat lényegében
állandóan adakozásra buzdítják: vasárnap a templomban, az iskolai ünnepségeken, a boltokban vagy a
hivatalokban, telefonon vagy az interneten keresztül. 2013-ban például a háztartások több mint 90 százaléka
adakozott, amely az összegyűlt 335 milliárd dollárnyi adomány (a GDP 2százaléka) 72 százalékát teszi ki,
szemben a filantróp alapítványok és a vállalatok 15 és 5 százalékával. Az utóbbiak számára fennáll az a lehetőség,
hogy jótékony célú adományaikat beépítsék a vállalat marketing-költségei közé, tágabb meghatározást adva így a
vállalat céljainak. (Azt persze még nem kérdezte meg senki, hogy e cégek vajon hogyan értelmezik a hűtlen
kezelés fogalmát…)

Az adományokból befolyó pénz harmada a különböző plébániákhoz és karitatív vallási csoportokhoz jut el.
A maradék kétharmadot a helyi közösségi szervezetek, nagy nemzetközi egyesületek, vagy egyetemek, iskolák,

kórházak, agytrösztök és humanitárius egyesületek kapják meg6. Ezek a nonprofit szervezetek közhasznúak,
ugyanis olyan területeken tevékenykednek, mint az oktatás, a társadalmi segélynyújtás, a kultúra vagy az
egészség, és rendelkeznek az értékes 501(c)(3) besorolással. Tehát: adómentesen juthatnak hozzá a nagylelkűség
álruhájába bújtatott közpénzekhez…

 

New Deal-i állam kontra republikánusok

Az adományozás kultúrája az Egyesült Államokban elsősorban vallásos gyökerű. A lakosság 80 százaléka hisz
Istenben, és 40 százaléka jár rendszeresen templomba. Ahogy más vallásokban, a kereszténységben is központi
szerepe van a könyörületességnek. A kereszténység a kölcsönös segítségnyújtást és az egyén „közösséghez” való

hozzájárulását tanítja7. A 19. század óta a keresztény könyörületesség összefonódott egy bizonyos gyanakvással az
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állammal szemben, amely mint vetélytárs jelent meg a szegények megsegítésében. Ugyanakkor a szociális, a
katolikus és a protestáns evangélium a hatékonyág zálogának bizonyuló helybeli közelség, és egyéni
kezdeményezés elsőbbségét védi. A szociális kereszténység egyik alappillére, XI. Piusz pápa Quadragesimo Anno
kezdetű enciklikája így szól: „amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani,
azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos. …Amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött
közösség képes ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség, és

egyúttal súlyos bűn.”8.

E felfogás hívei az államra nem úgy tekintenek, mint a társadalmi problémák leküzdésére alkalmas
hatékony mozgatóerőre, vagy a közérdek letéteményesére. A demokraták szempontjából az állam és a karitatív
intézmények kiegészítik egymást. „Tisztában vagyunk vele, hogy az egyházak és a karitatív szervezetek valódi
nyereséget képesek termelni az önálló közérdekű programokkal szemben” – magyarázta például Barack Obama
elnök 2012 augusztusában. A republikánusok számára azonban a közhatalmi szervek és a magánadományok
szöges ellentétben állnak egymással. A neoliberális dogmákat magukénak valló konzervatívok a segélyrendszert
preferáló államra úgy tekintenek, mint valami hatástalan bürokratikus szörnyre. Határozottan állítják, hogy a
területen élő szegényeket csak a helyi karitatív szervezetek és egyesületek képesek felelősségteljes magatartásra
bírni. „A mi közösségünkben az emberek kölcsönösen vigyáznak egymásra. Ez az ami olyan különleges, amit az
állam nem képes helyettesíteni” – áradozott Paul Ryan republikánus alelnökjelölt. Joni Ernst, a republikánus
párt emelkedő csillaga, Iowa állam szenátora úgy véli: „az amerikaiak képesek ellátni saját magukat. Nincs

szükségük az állam segítségére ahhoz, hogy megszerezzék mindazt, amire szükségük van.”9.

Az amerikai nagylelkűség térképén tehát összefonódik a vallás, a könyörületesség és a neoliberalizmus Így
nem meglepő, hogy az ország 17 legönzetlenebb állama (Utah, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Dél-
Karolina stb) egyben a legvallásosabb is. Ennek megfelelően a legutóbbi elnökválasztás során ezek az államok
mind Romney-ra szavaztak. Velük ellentétben, a lista alján szereplő 7 államból (Connecticut, Massachusetts,
Rhode Island, New Jersey, Vermont, Maine, New Hampshire) a legtöbben a demokrata jelöltre adták le
voksukat.  

A republikánusok meggyőződése, miszerint a szociális támogatás terhét a helyi közösségeknek, vagy nagy
vagyonnal rendelkező tehetős egyéneknek kellene magukra vállalniuk, nem tegnap született. Herbert Hoover
elnök már az 1929 márciusában elmondott beiktatási beszédében is hangsúlyozta: „az amerikaiak képesek arra,
hogy a köz érdekében egymással együttműködjenek. A helyi köz- és magánszervezetek segítségével folyamatosan
fejleszteni kell a szövetségi államok együttműködését az amerikai egészségügy, oktatás, és szabadidős
elfoglaltságok minőségének javításában. Az 1929-ben kezdődő nagy gazdasági világválság jó alkalmat adott
Hoovernek arra, hogy a gyakorlatba is átültesse a fenti programját. Hoover ösztönözte a polgári és városi
adománygyűjtő bizottságok létrehozását, hogy így akadályozza meg a munkanélküliség további növekedését. Az
adománygyűjtő bizottságok által összeszedett pénzt karitatív szervezeteknek utalták tovább, amelyek ételosztást
szerveztek, szenet osztottak, orvosi ellátást nyújtottak. A válság súlyosbodásával azonban a polgárok adakozási
képessége egyre csökkent, a magánszemélyektől érkező adományok nem voltak elegendőek. Az Olivier Zunz
történész által „költségmentes kormányzásnak” nevezett tervet végül Franklin D. Roosevelt lecserélte a New
Dealre, amely épp állami beavatkozások sorozatával segített a válságból nehezen kilábaló amerikai gazdaságon és
társadalmon.

 

Az adókedvezmények növelik az egyenlőtlenségeket

Habár Hoover után minden elnök az államtól független önkéntes elköteleződésre ösztönözte az amerikai
polgárokat, a mozgalom az elmúlt 30 esztendőben gyorsult fel igazán. Ronald Reagan 1981-től kezdve egyre több
nonprofit szervezetet bízott meg a szociális szolgáltatások ellátásával, így e szervezetek száma 40 százalékkal nőtt
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elnöksége alatt10. Ezután George H. Bush-ra került a sor, aki 1988-as beiktatási beszédében az amerikai civil
társadalmat és annak „ezernyi fénypontját” magasztalta.Miután megválasztották, Bush megsokszorozta a
harmadik szektorral kötött alvállalkozói szerződések számát. Az azt kiérdemlő polgároknak, valamint
egyesületeknek ő maga adta át az ún. „Fénypont”- díjat. A következő elnök, William Clinton egy olyan társadalmi
segélynyújtási reformot vezetett be, amely „a civil társadalommal való együttműködés” új szakaszát volt hivatott
megnyitni. George W. Bush pedig folytonosan a „könyörületes konzervatív” szerepében tetszelgett, így ösztönözte
az amerikaiakat a helyi közösségek támogatására.

A civil szereplőket magába foglaló „harmadik szektor” nem csupán a polgárok spontán elköteleződésének,
hanem az egymást követő kormányzatok összehangolt stratégiájának is eredménye. E stratégia célja, hogy a
szociális szolgáltatásokat függetlenítsék, így csökkentve az állami költségeket. A helyi és karitatív szervezetek
tevékenysége milliónyi önkéntes ingyenes munkavégzésére épül, és ha alkalmaznak is fizetett dolgozókat,
igyekeznek kevésbé védett munkavállalókat felvenni. Mindehhez hozzátartozik, hogy a szociális szolgáltatás éves

szinten több tízmilliárd dolláros üzletet jelent az USA-ban.11 Napjainkban egyébként az amerikai állam a
legnagyobb megrendelője, és támogatásai által a legnagyobb mecénása a szociális területen tevékenykedő közel
egymillió nonprofit (vallási és nem vallási) szervezetnek. A magánadományok, amelyek csupán 10-15 százalékát
teszik ki e szervezetek költségvetésének, 2011-ben 53,7 milliárd dolláros bevételkiesést okoztak az amerikai

kincstárnak. Az adományok egy részét tehát a közösség fizeti ki különböző adókedvezményeken keresztül 12.     

A helyi szolidaritásnak azonban néha káros hatásai is lehetnek. Itt van például a kaliforniai Woodside
esete: 1998 és 2003 között a tehetős kisváros egyetlen általános iskolája 10 millió dollárnyi adományt kapott a
szülőktől, szomszédoktól, volt diákoktól. Az adományoknak köszönhetően az iskola ötszáz diákja zeneórára,
művészeti órára vagy informatika órára járhatott. A 15 kilométerre lévő Ravenswood iskolái azonban semmiféle
támogatásban nem részesültek: mivel a Rawenswood-i háztartások átlagosan negyedannyi jövedelemmel
rendelkeznek, mint a Woodside-iak, így nem engedhetik meg maguknak, hogy hegedűórára járassák
gyermekeiket. Ugyanez a probléma jelentkezik a felsőoktatásban is, ahol 2013-ban az egyetemek legelitebb 1

százaléka kapta az adományok 17 százalékát.13 (Pl. a Stanford, a Harvard, a Columbia, a Yale, stb.) Vagy vegyük a
kölcsönös segítségnyújtás egyházi rendszerét. A gazdag negyedek plébániái jelentősen több pénzzel
gazdálkodhatnak, mint a szegény negyedek plébániái, pedig ez utóbbiaknak sokkal nagyobb szüksége lenne a

segítségre14. Az állam által felajánlott adókedvezmények pedig tovább növelik a rendszerben meglévő
egyenlőtlenségeket.

 

Jó üzletté lett a filantrópia

Az adókedvezményekből jórészt az adományok összegyűjtésére specializálódott cégek profitálnak. A legnagyobb
karitatív szervezetek ugyanis szívesen alkalmaznak ilyen cégeket, hogy kellőképpen feltüzeljék az amerikai
polgárok adakozókedvét. Ezek a vállalatok telefonos és házaló adománygyűjtők egész seregét alkalmazzák,
melynek eredményeként az összegyűjtött adományok jelentős részét a cégüknek könyvelhetik el. Ilyen például az
InfoCision nevű cég, amely 2007 és 2010 között mintegy harminc karitatív szervezetnek dolgozott, úgymint az
Amerikai Szív Társaság, az Amerikai Diabétesz Társaság, vagy az Amerikai Rák Társaság. Az ez idő alatt
összegyűjtött 424,5 millió dollár 52 százaléka, azaz 220,6 millió dollár maradt az InfoCision zsebében. Az
adománygyűjtők előszeretettel siklanak el ezen apró részlet fölött az adományozóval folytatott beszélgetés során.
Sőt, az érintett szervezetek jóváhagyásával azt állítják, – egyébként a törvényszegést is kockáztatva – hogy az

adományok 70 százalékát közvetlenül a jó ügy érdekében használják fel15.      

Azon helyi egyesületek, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy erre specializálódott cégeknek
kiszervezzék az adománygyűjtést, saját alkalmazottaikat bízzák meg ezzel a feladattal, akik ilyenkor munkaidejük
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nagy részét gyűjtésre fordítják. Ennek keretében vacsorákat rendeznek, használt tárgyakat, tombolát, bingót
árusítanak, hogy valamiképp megszólíthassák ügyfeleiket. A befolyó hasznot pedig az egyesület számlájára írják.
Vannak olyan alkalmazottak, akiknek az a feladata, hogy pályázatokra jelentkezzenek az adott egyesület nevében,
vagy rendszeres időközönként állami támogatásért folyamodjanak.  

A karitatív tevékenységek kezdeményezői amellett, hogy szüntelenül a szociális állam szervezetlenségét
ostorozzák, bírálják a harmadik szektort is. (Pl. túl nagy strukturális költségek, elégtelen hozam stb.) Szerintük, a
szolgáltatók nem akarják alkalmazni azokat a módszereket, amelyek pedig oly sikeresek a magánszektorban.
Charles Bronfman üzletember, a róla elnevezett alapítvány elnöke úgy gondolja, hogy „ahhoz, hogy a
filantrópiának fenntartható és lényeges hatása legyen, úgy kell kezelni, mint egy vállalkozást – fegyelemmel,
stratégiával, eredménycentrikusan… Az adományozók támogatását élvező karitatív szervezeteknek ugyanúgy el
kell tudnia számolni pénzügyeivel az adományozók felé, akárcsak egy vállalat igazgatótanácsának a részvényesei

felé” – magyarázta Charles Bronfman a Wall Street Journal olvasóinak16. Összefoglalva tehát, míg a mecénások a
részvényesekhez, a segítségben részesülők valamiféle szolgáltatást igénybevevőkhöz válnak hasonlatossá.

Néhány éve, az adományozók döntéseinek befolyásolására, megjelent több, a harmadik szektorra
specializálódott tanácsadó cég, úgymint a Bridespan Group, a Rockefeller Philantropy Advisors, a Philantropic
Initiative, a Charity Navitors, a GuideStar vagy a Jumo. Ezek a cégek megfigyelik, minősítik és osztályozzák a
karitatív intézményeket méretük, illetve pontos tevékenységi körük szerint, melynek következtében az
önkéntesek és a szociális munkások tulajdonképpen szolgáltatásnyújtóvá lépnek elő.

Gyanakvásra adhat okot, hogy senki sem minősíti ezeket a minősítő cégeket. A karitatív szektorban rejlő
üzlet bizony nem elhanyagolható, és sajnos kicsúszik a demokratikus kontroll alól. Bill Gates, akit a volt
oktatásügyi miniszter Diane Ravitch csak „nem hivatalos iskolafelügyelőnek” nevezett el, két olyan alapítványnak
is elnöke, amelyek vagyona több mint 65 milliárd dollárra rúg. (Lásd Gates Foundation és Gates Trust) A világ
leggazdagabb embere ezt a pénzt kedve szerint költheti el, mégpedig a maga által kiválasztott humanitárius
célokra, például a volt egyetemére, a szülővárosában található egyesületekre, vagy orvosi kutatások támogatására.
Semmi sem kötelezi őt arra, hogy a köz érdekével törődjön, vagy bármiféle újraelosztó szellemiséget követve
cselekedjen. Amennyiben ez a két alapítvány egy államot alkotna, a világ hetvenedik legnagyobb GDP-jével
rendelkezne, megelőzve ezzel Burmát, Uruguay-t és Bulgáriát – és mindezt anélkül, hogy elnökét a kormányzásra
bárki felhatalmazta volna.  

 

Fordította: Lipták-Pikó Judit

 

A nonprofit ágazat adatai az Egyesült Államokban
2013-ban az Egyesült Államokban összesen 1 429 801 nonprofit szervezet működött. Ezek között 966 599 karitatív szervezetet, 96 584 alapítványt és 366 618
„más” (kereskedelmi kamara, civil szövetség stb) besorolású szervezetet tartottak nyilván.

2013-ban az Egyesült Államokban a karitatív adományok összege elérte a 335,17 milliárd dollárt (268 milliárd euró, azaz a GDP 3 százalékának
megfelelő összeg). Az adományok 72 százaléka magánszemélyektől, 15 százaléka alapítványoktól, 5 százaléka magánvállalkozásoktól érkezett, a maradék pedig
hagyatékokból származik. Összehasonlításképpen: Franciaországban a vállalkozásoktól és magánszemélyektől beérkező adományok összege 2012-ben 4
milliárd euró volt, mely a GDP 0,2 százalékának felel meg. Ugyanez a GDP-hez viszonyított adat az Egyesült Királyságban 0,7 százalék, Kanadában pedig
0,5 százalék. (Az előbbi 2011-2012-es adat, az utóbbi 2010-es.)

- A 335,17 milliárd dollár közel harmadát (31,5 százalékát) vallási karitatív szervezetek, vagy plébániák kapták. A teljes összeg 16 százalékát az
oktatási szektorra, 12,5 százalékát szociális támogatásra, 10,5 százalékát az állami támogatás kiosztásával megbízott alapítványokra, 9,5 százalékát az
egészségügyi szektorra, 5 százalékát művészetre és kultúrára, 4,5 százalékát humanitárius célokra fordították. A legkevesebb, azaz 3 százalék jutott
környezetvédelemre, az adományok 7,5 százalékát pedig egyéb célokra szánták.
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- Az amerikai felnőtt lakosság több mint negyede, azaz 64,5 millió személy nyilatkozott úgy 2012-ben, hogy önkéntes munkát végzett valamely
nonprofit szervezetnél. Ez nem kevesebb mint 7,9 milliárd ingyen elvégzett munkaóra, amely körülbelül 175 milliárd dollárnak felel meg.

 

Adományozás a fejlett államokban
Önkéntes munka, jótékonykodás, adományok, illetve nonprofit szervezetek… A nyugati országok kormányai immár harminc éve ezekkel próbálják mérsékelni
a szociális támogatások állami „terheit”. Kanada, az Egyesült Királyság, és Franciaország példája jól mutatja, hogy e három ország – igaz különböző
mértékben – hogyan adta fel a korábban megszokott szociális ellátások egy részét.

Az államháztartási hiány kérdése már az 1980-as évek óta vitatéma a nyugati államokban. A hiány csökkentéséről folytatott vita szinte mindig arra
ösztönözte a kormányokat, hogy különböző módokon próbáljanak meg könnyíteni – lehetőleg a lakosság katasztrofális elnyomorodása nélkül – a szociális
támogatás jelentette állami „terheken”. Ahogy a példa mutatja, az Egyesült Államok és Kanada is a „civil társadalom és a közösségi kölcsönös segítségnyújtás”
rendszerére, illetve az általa jelentett megoldásra esküdött fel.

Az 1990-es évek elején Kanada költségvetési hiánya megközelítette a GDP 6 százalékát, GDP-arányos államadóssága pedig – a provinciákkal együtt
– elérte a 90 százalékot. Nem is kellett ennél több a hitelminősítő intézeteknek! 1992-ben visszavonták Kanada AAA minősítését, és ahogy azt a Wall Street
Journal némi iróniával megfogalmazta: az országot hamarosan „a harmadik világ tiszteletbeli tagjaként” köszönhetjük.      

1993-as beiktatása után Jean Chrétien liberális kormánya azonnal drasztikus megszorításokat vezetett be, amely 20 százalékkal csökkentette a
köztisztviselők számát és jelentősen megkurtította a szociális szolgáltatásokra fordított kiadásokat. Az intézkedések a kormányzati és területi igazgatás
minden szintjét (szövetségi, provinciális, önkormányzati) érintették. Mindezek ellenére egy költségvetési tétel továbbra is növekedett, mégpedig a közösségi
szervezeteknek nyújtott támogatás. Québecben 1992 és 1996 között az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Minisztériuma által vezetett program
költségvetése megduplázódott. Miközben a köztisztviselők száma csökkent, az önkénteseké és a közösségi munkásoké folyamatosan nőtt, habár ez utóbbiak
kevesebbet keresnek, és kevésbé védettek. Louise Harel kanadai foglalkoztatásügyi miniszter asszony 2003-ban ezt nyilatkozta: „Québecben, csakúgy mint
Kanada többi részében, illetve az OECD-országok többségében, az államoknak változtatniuk kell a szolgáltatások és a segélyek elosztásának módján. Ennek
eléréséhez pedig a közösségek és az állam összehangolására kell hangsúlyt fektetni”.      

Vajon ez az ötlet ihlette meg David Cameron brit miniszterelnököt, amikor 2010-ben elindította „Nagy Társadalom” (Big Society) elnevezésű
programját? London politikája szintén az önkéntesség és a közösségi ágazat ösztönzését tűzte ki célul. A Time magazin így dicsérte a kezdeményezést: „kiváló
kísérlet a vállalkozói szellem felszabadítására”. Az „országos társadalmi szolgálat” elnevezésű rendelkezés keretében, a 16-17 éves fiatalok – 50 font befizetése
ellenében – három hétig vehettek részt az általuk kiválasztott egyesület tevékenységében. Az országos lottóbevételekből finanszírozott „nagy társadalmi háló”
a brit program megalkotói szerint lehetővé teszi „olyan új ötletek kifejlesztését és megvalósítását, melyeknek célja, hogy megkönnyítse az egy környéken élő
emberek jótékony célú összefogását”.      

A brit konzervatívok egy saját, speciális „ötlettel” is előálltak. Létrehoztak egy „pontrendszert”, amelyben a legeltökéltebb önkéntesek és közösségi
munkavállalók pontokat kapnak, s ezeket egyes boltokban és éttermekben kedvezményre válthatják be. A Social Impact Bonds (Társadalmi Hatás Kötvény) is
az ő ötletük volt. Ennek legkiforrottabb formáját a petersborough-i börtönben valósították meg. Itt a közösségi szervezeteken keresztül mintegy 15 „mecénás”
összesen 5 millió fontot fordított a büntetőintézetből szabadultak hatékony társadalmi visszailleszkedésére. Amennyiben 2016-ban a visszaesők aránya nem
haladja meg a 7,5 százalékot, az állam nem csak hogy visszatéríti a mecénások költségeit, de egy bónusszal is megjutalmazza őket. Elvégre közpénzt spórolnak,
ha csökkentik a visszaesők számát.

Az ötlet, hogy a karitatív tevékenységek végzése profitot is hozhat, a Francia Vállalkozói Intézet (Institut français de l’entreprise) figyelmét is
felkeltette. Ez az alapvetően munkáltatói érdekeket képviselő agytröszt most Franciaországban is szeretné meghonosítani a Big Society ötletét. Véleményük
szerint „a társadalom problémáira adható megoldások a társadalom saját erőforrásaiban keresendőek”. Feledni igyekeznek azt a problémát, hogy „a „francia
politikai kultúrában az állam szimbolikus súlya kifejezetten nagy, a civil társadalomé viszont hagyományosan kicsi”. Habár valószínű, hogy a franciák sokkal
jobban ragaszkodnak a gondoskodó államhoz mint az angolszász országok lakói, Franciaország is igyekszik – immár harminc éve – ösztönözni a karitatív
szektor fejlődését.

A szegénységgel, melyet újabban csak „kirekesztettségnek” titulálnak, legfőképp az egyesületek és önkéntesek foglalkoznak kisebb helyi
szervezetekben, vagy olyan nagy struktúrákon keresztül, mint az Emmaüs, a les Restos du Cœur. A várospolitika már ma is nagyrészt arra a gondolatra épül,
hogy a „külvárosok problémáját” a helyi egyesületeknek kell megoldaniuk. Ez az, amit sokáig úgy neveztek, hogy a „városnegyedek szociális fejlesztése”. A
külvárosokban gombamód szaporodtak a kulturális és sportrendezvények, az egyesületek iskolai korrepetálásokat és gyermekmegőrzést szerveztek, a
bevándorlók számára adminisztratív segítséget nyújtottak. Mindezt persze olcsón, hiszen az egyesületek világát a szerény fizetés, és a létbizonytalanság
jellemzi.

Franciaországban az egyesületi szektor csaknem kizárólag az állami támogatásokból, a tagdíjakból, illetve a szolgáltatások értékesítéséből él. Habár
gyorsan növekszik, az adományozás gyakorlata még nem elterjedt: az egyesületeknek és alapítványoknak juttatott pénz 2013-ban alig haladta meg a 4 milliárd
eurót, a GDP 0,2 százalékának megfelelő összeget. (Az Egyesült Államokban ugyanez az arány 2 %). 2003-ban Franciaországban olyan törvényt alkottak,
amely lehetővé tette a magánszemélyek és a vállalkozások számára, hogy adományaik közel kétharmadát levonhassák adókötelezettségeikből. Az adófizetési
környezet így nagyon is kedvezővé vált egyesek számára. Ettől függetlenül a franciák továbbra is az újraelosztó állam gondolatát preferálják. A milliárdosok
pedig a karitatív szervezetek helyett újabban inkább a kortárs művészeti alapítványokat támogatják.
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Harci zaj az ebola körül – csak „dumaszínház” a széleskörű és aktív orvosi
kutatás

Bruno Canard

„A háború túl fontos dolog ahhoz, hogy a katonákra bízzuk” - mondta
Georges Clémenceau. Minden állam, amely úgy véli, hogy számít a világ
színpadán, katonákat és egészségügyi személyzetet küldött az ebola fertőzés
megfékezésére. A katonák közegészségügy területén való bevetése azonban
sokak szerint megkérdőjelezhető.

Minél jobban terjed az ebolajárvány Nyugat-Afrikában, annál több
kommentárban jelennek meg harci kifejezések. Még az Orvosok Határok Nélkül (Médecins sans Frontières)
igazgatója, Brice de Le Vingne is úgy emlegette a vírus terjedése elleni harcot, mint egy háborút. A sajtó ilyen
címekkel riogat: „Harci riadó az ebola ellen[1]”, vagy „Út az ebola elleni csata elvesztése felé[2]”. A felszínes és a
bulvár médiában egyetlen New York-i fertőzött ember nagyobb figyelmet kapott, mint ezer halott Libériában. A
halálos balesetekre gyakran alkalmazott távolsági törvény tehát jól érzékelhető volt. Amikor a betegség kiszökött
Afrikából, a laboratóriumok „háborús főhadiszállássá[3]” váltak. A képeken és híradásokban – az orvosok és
ápolók mellett – megjelentek a katonák, mégpedig olyan védőruhákban, amelyek a „nukleáris-biológiai-vegyi”
katonai egyenruhákra emlékeztetnek.

A fejlett országok lakói közvetlenül a képernyőn követik a front képeit azzal a ki nem mondott reménnyel,
hogy a háború a távoli országokban marad, és hogy semmiféle veszteséget nem okoz a saját csapatoknál. Az
ellenfél szenvedései, vagy a „járulékos áldozatok” láthatatlanok maradnak, névtelenül jelennek meg a
lélegzetelállító számok között, amelyeket gyorsan elfelejtünk. Ha egy katona fertőzésgyanús, azonnal hazaküldik,
ám a megfelelő terápia kísérleti stádiumban van – persze csillagászati áron.

A november elejéig ötezer halálesetet okozó ebolavírus gyors terjedése újra mozgásba hozta a félelem
mechanizmusát, pedig a betegség csak közvetlen érintkezéssel terjed. Nem a betegek létszáma, hanem az érintett
személyek 50 százalék körüli halálozási rátája indokolja, hogy ezt a vírust félelmetesebbnek ítélik. Sokkal több
áldozatot szedett Afrikában az AIDS (1 millió 200 ezer halott 2012-ben[4]), vagy a malária (1 millió 100 ezer
halott 2010-ben[5]), de milliók halálát okozza például az ivóvíz hiány, az éhezés, és a helyi háborúk sora.

 

Kutatás helyett ellenőrzés?

Az ebolajárvány hatalmas lökést adott az ellenőrzés társadalmának. Szinte mindenütt komoly határellenőrzéseket
vezettek be, a repülőtereket hőkamerákkal szerelték fel, és a legcsekélyebb gyanú esetén bárkit berendelhetnek a
védőoltó központokba. Ám a félelem kezelhető kell hogy legyen, ellenkező esetben kitör a pánik. Hatását már
láttuk néhány érintett országban: orvosi kocsik elől menekülő, köveket dobáló, sőt gyilkosságra is vetemedő
emberekkel. Az amerikai törvényhozási választások idején az újságírók és a felelős politikusok igyekeztek
megnyugtatni a közvéleményt, amely akár az elszámoltatást is követelheti. Igaz ritkán a hadseregtől, inkább a
választott politikusoktól és a kutatóktól.    

Márpedig az emberek jogosan kérdezhetik: az ebolavírus 1976-os felfedezése óta milyen eredményeket
hozott a vérzéses lázzal kapcsolatos kutatás? Az Országos Egészségügyi és Orvosi Kutatási Intézet (INSERM)
mikrobiológiai és fertőző betegségek osztályának igazgató-helyettese valamiféle széleskörű és aktív kutatásról
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igyekezett meggyőzni a közvéleményt. Mint mondotta: „sok olyan közlemény jelent meg a szakirodalomban,
amely az ebola által okozott láz terápiás, vagy védőoltásos megközelítésével kapcsolatos” [6].

Az erre a témára specializálódott PubMed[7] adatbázisa azonban azt jelzi: a „széleskörű és aktív” kutatás
mostanáig elkerülte a gazdag országokat. Összehasonlításképpen: az 1983-ban felfedezett AIDS-vírussal
kapcsolatban 2014. októberéig 280 ezer tudományos közlemény jelent meg. Az 1989-ben felfedezett hepatitis C-
vírusról körülbelül 35 ezer hivatkozást találunk. Ugyanakkor az ebola-vírusról 40 év alatt csak 2100 cikk jelent
meg, ezek közül körülbelül 440 idén...

A világon folyó AIDS-kutatás 20 év alatt lehetővé tette, hogy bizonyos terápiákkal hatékonyan ellenőrizzék
a betegséget, persze elsősorban a fejlett országokban. Ugyanez a helyzet a hepatitis C-vel, amelyet ma egy
betegenként 58 000 euróba kerülő amerikai gyógyszerrel képesek vagyunk gyógyítani. A francia betegbiztosítási
rendszer erre a kezelésre 2015-ben akkora összeget irányzott elő, amely egyenlő Libéria bruttó hazai termékének
felével.  

A franciaországi ebola-kutatás csak araszolva halad. Az Élettudományi és Egészségügyi Tudományért
Felelős Szövetség (Aviesan) egy 2014-es sajtókonferencián Párizsban megerősítette: „Az ebola ügyében, a kutatók
minden fronton ott vannak[8]”. Szerkesztőségünk ellenőrizte: mindössze tíz francia laboratórium kapott
támogatást; de sürgősséggel, és pályázat nélkül... A Nemzeti Kutatási Ügynökség (ANR) által finanszírozott több
mint tízezer kutatási téma között csak négy foglalkozik az ebolával. A PubMed-ben csak 87 olyan cikk található,
amely francia kutatóktól került ki, azaz évente átlagosan kettő-négy. 2014-ben kicsit felpörgették a dolgot, ekkor
már 25 publikáció jelent meg, de – akár a korábbi években – a szerzők szinte mindig ugyanazok. Ami feltűnő:
egyetlen közlemény sem szól kezelésekről, de még csak egy aktív molekula felfedezés kezdetéről sem.

 

A vizsgálat időigényes

A jelenlegi körülmények között nem könnyű egy olyan vírussal dolgozni, mint az ebola. A 2001. szeptember 11-i
merénylet óta minden laboratóriumnak kötelező jelleggel számolnia kell a bioterrorizmussal. A döntéshozók és a
finanszírozók gyanakvóak, és könnyen elhiszik, hogy egy frissen megjelent vírusnak köze van a
bioterrorizmushoz. Az ilyen típusú kórokozók kutatásától adminisztratív merevséggel igyekeznek eltántorítani a
szakembereket. Mindezt tetézi, hogy 2011 óta az ilyen témák kutatása a fegyveres erők általános irányítása alá
tartozik, amely az ANR-hez delegálta saját pályázatát, a védelmi kutatómunkával és innovációval összefüggő
speciális felhívás kíséretében. A Nemzeti Gyógyszerbiztonsági Iroda (ANSM) pedig arra kapott felhatalmazást,
hogy az ismert patogén mikroorganizmusokkal és mérgekkel foglalkozó munkákhoz (pl. ebola, brucellózis,
multirezisztens tuberkulózis) kiadja az engedélyeket. Egy ilyen dokumentum vizsgálata időigényes, az
eredmények pedig késve jönnek és bizonytalanok.

Az ebola elleni várva-várt kezelések és gyógyszerek hiányában az ANSM befagyasztja még a jó szándékú
kezdeményezéseket is. Egy gyógyszergyári kutatásban ugyanis nagyon jól lehet dolgozni ilyen patogénekkel,
anélkül hogy valaha is fertőző mikroorganizmusokat használnának. Franciaországban még a teljesen ártalmatlan
alkotórészek használata is engedélyköteles. Az engedély megérkezésére legalább 6 hónapot kell várni. Maga a
jogalkotó is borzong attól az ötlettől, hogy egy fertőző ebolavírust jóváhagyással, hivatalos engedélyek birtokában
állítsanak elő egy laboratóriumban. A vírushoz jutni mégis egyszerű. Egy kezdő terrorista is képes rá, hogy
beszerezze ami neki kell. Az ebolát például fel lehet szedni a nyugat-afrikai országok lepusztult kórházaiban, akár
egy tönkrement vödörből is. Az Aum szekta meg is próbálta ezt Kongóban 2002-ben.

A jelenlegi helyzetben szinte semmi sem késztet egy fiatal kutatót arra, hogy az ebolával foglalkozzon.
Támogatás nélkül szinte biztos lehet abban, hogy nem talál semmit, és az eredménytelenség miatt csak
ledorongolást kap a kutatásait értékelők részéről. Ennek pedig végzetes következményei lehetnek
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laboratóriumának tudományos jövőjére. Érthető, ha úgy döntenek: jobb megmaradni a szokásos témák
pénzcsapjai alatt.

Az a tény, hogy az erőfeszítések egyre kevesebb témára koncentrálódnak, felerősíti a perverz hatásokat. Ma
már maguk a tudományos közösségek is azért lobbiznak, hogy olyan témafelhívások jelenjenek meg, amelyek
mindenekelőtt a saját területüket fedik le. Ez igazolta a laboratóriumok koncentrálását az úgynevezett
„kiválósági” hálózatokban, lásd Labex, Amidex, Equipex stb. Az új tehetségeknek a döntéshozók meggyőzésének
folyamatában „mesemondókká” kell válni. A vállalkozói világ anglofon újbeszédének stílusában180 perc alatt kell
bizonyítaniuk tudományos téziseiket. Az adminisztráció ugyancsak nehezíti a kutatók dolgát: jelenléti íveket kell
kitölteniük, jelezvén hogy a nap folyamán melyik projekten törték a fejüket. A költségek ugyanis csak hivatali
munkarendben, a hét 5 napján, hétfőtől péntekig számolhatók el. Így a tényleges kutatási idő elolvad, mint napon
a hó – persze a „menedzseri” bürokrácia hasznára.

Pedig sok példa mutatja, hogy a legjelentősebb felfedezések soha nem voltak előre tervezhetők. Bizonyítja
ezt a ZMapp, vagyis az ebola kezelésére alkalmazott kísérleti gyógyszer aktív hatóanyagának, a monoklonális
antitesteknek a felfedezése. 1984-ben Niels Jerne dán orvosprofesszor és nemzetközi csapata orvosi Nobel-díjat
kapott a monoklonális antitestek felfedezéséért. Ezeket egy teljesen szabad, és előre nem programozott kutatás
révén dolgozták ki. Ma a monoklonális antitestek 58 milliárd dolláros forgalmat képviselnek, és segítségükkel
elindulhattak a híres ZMapp kezelések, amelyek most reményt jelentenek az ebola elleni harcban…

A háborús orvoslás szükséghelyzetben van, így csak az a lehetőség maradt, hogy kísérletet tegyenek a
helyzet átmeneti javítására. 2014. októberében 660 tudós intézett felhívást François Hollande elnökhöz,
amelyben diszkréten de visszakövetelték a kutatói szabadságot. A felhívásban megfogalmazott jogos
elégedetlenség mellett azonban egy fontos engedményt is tettek: vállalták a kutatás alárendelését a gazdaságnak.

A közvélemény éppenséggel megértené a független kutatás fontosságát, ahhoz azonban változnia kellene az
ebola-kutatással kapcsolatos támogatásnak és kommunikációnak. Különben a gyógyszergyárakat és a kutatókat
hamarosan megkövezhetik.

 

A szerző az Országos Tudományos Kutatási Központ (Centre national de la recherche scientifique, CNRS)
kutatási igazgatója.

 

Fordította: Hrabák András
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Afganisztán nem hiszi, hogy béke lesz

Camelia Entekhabifard

Az amerikai és a NATO- (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) csapatok
legnagyobb része 2014. december 31-ig elhagyja Afganisztánt. Ezzel lezárul a
beavatkozás egy fejezete, amely tizenhárom éve, a 2001. szeptember 11-diki
támadás után vette kezdetét. Egyik, Washington meghirdette célt sem érték
el: sem a demokráciát, sem az ország helyzetének megszilárdítását. A tálibok

veszélyeztetik a Kabulban kiépített törékeny hatalmat.

„A nemzet célja a béke. Ha könnyű lenne békét teremteni Afganisztánban, már évek óta békében élnénk” –
jelentette ki a BBC perzsa adásában közölt riportjában az újonnan megválasztott afgán elnök, Mohammed Ashraf
Ghani, amikor Kínából hazaérkezése után november 1-jén sajtótájékoztatót tartott Kabulban.[1] Ez a cél minden
jel szerint messzebbre került, mint valaha.

A korábbi elnök, Hamid Karzai hátat fordított legfőbb támogatóinak és nyugati szövetségeseinek, amikor
csak meglehetősen lagymatagon reagáltak – különösen Washington – azokra a vádakra, amelyek szerint a 2009-
es elnökválasztáson nagyszabású csalással jutott hatalomra. Nem békült ki Barack Obama elnökkel, és nem bízott
már meg Washingtonban: nem hitte, hogy képesek eredményesen lezárni a béketárgyalásokat a tálibokkal. Úgy
döntött tehát, nem köti össze magát az USA-val és Washington közvetítése nélkül tárgyalt a tálibokkal, akiket
„kedves testvéreimnek” nevezett. Meggyőződése volt, hogy csak akkor lehet megoldani a terrorizmus és a lázadás
problémáját, ha a külföldi megszálló csapatok elhagyják az országot és közvetlenül állapodhat meg a tálibokkal.
Megbízatásának utolsó napjáig, 2014. szeptember 29-éig tárgyalt velük, de kézzelfogható eredményeket nem ért
el.

Bár Karzai és Amerika között megfeneklett a viszony, az új elnök sem látszik bevonni stratégiai
szövetségesként az USA-t a tálibokkal újra megkísérelt béketárgyalásokba. Míg Hamid Karzai közvetítőként
Katarban bízott, az új elnök, Mohammed Ashraf Ghani a tálibokkal való tárgyalásokon inkább Szaúd-Arábiára és
Kínára fog támaszkodni. Ghani megválasztása utáni első külföldi útja Kínába vezetett. November 1-jei kabuli
sajtókonferenciáján kijelentette, hogy Kínának jók a kapcsolatai Pakisztánnal, ami köztudottan a tálibok
hátországa. Ghani e jó kapcsolatok alapján gondolja, hogy lényegében lecserélheti az USA-t Kínára és az Omar
mollával folytatandó tárgyalásokon számít a kínai segítségre.

 

Az idők jele: a gazdagok már menekülnek

Az október 26-án Helmand tartományban felhangzó brit himnusz kíséretében adták át a Bastion tábort
Afganisztánnak. A brit zászlót leeresztették, gondosan összehajtogatták mintegy az afganisztáni jelenlét
befejezésének jelképeként. De nem csak az Egyesült Királyság, hanem minden külföldi csapat elhagyja ez év
végéig Afganisztánt. Csak egy kis amerikai tanácsadó csoport és kiképzőosztag marad a kabuli katonai
akadémián.

Erre a hatalmi vákuumra már vártak a tálibok. Kihasználva a külföldi csapatok távozását és a helyi erők
harci tapasztalatlanságát, új és jelentős offenzívát akarnak indítani a központi hatalom ellen. Az afgán erők
képessége és kapacitása is megkérdőjelezhető, mivel sok tapasztalt és befolyásos korábbi parancsnokot – akik
képesek voltak szembeszállni a tálibokkal – az elmúlt 13 év során kivégeztek. Azokat az kiváló mudzsahedin
parancsnokokat, akik az évek során az Északi Szövetségben a tálibokkal folytatott harcokban tűntek ki, a tálibok
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gondosan megsemmisítették. Az Északi Szövetség[2], Kabul 1996-os bevételétől kezdődően a 2001 őszi elestéig,
végig harcolt a tálibok ellen. Több kisebbségi, így például a tadzsik nemzetiség körében is népszerűek és
befolyásosak voltak, Karzai elnök azonban visszaszorította őket és a pastukat helyezte előnybe. Ma nincs elég
katonai vezetőjük, hogy a csapatokat összefogják és sok még életben lévő parancsnok vagy a saját más irányú
törekvéseikkel vannak elfoglalva, vagy nyugdíjba vonult.

Amikor Kabulban hétköznapi emberekkel beszélgettem a külföldi csapatok kivonulásáról és a tálibokkal
köthető békével kapcsolatos reményeikről, azt mondták, nem bíznak az afgán katonaságban, szerintük nem tudja
egyedül megvédeni őket a táliboktól. „A gazdagoknak van hova menniük. De nekünk nincs, és fegyvertelenül nem
tudunk szembeszállni a tálibokkal” – mondja Heydar, egy 37 éves, háromgyerekes kabuli lakos. Heydar irodai
alkalmazott, havonta kb. 160 dollárt keres, s korábban az északi fronton harcolt a tálibok ellen dr. Abdullah
Abdullahhal, aki most a koalíciós kormány miniszterelnöke.[3]

„Az elmúlt 13 évben megváltozott a helyzet, és nem szeretnék azokhoz a harcos napokhoz visszatérni.
Megházasodtam, családom van, most békét akarunk. De ezzel a megbundázott választással és a külföldi csapatok
távozásával nincs kilátás a békére” – teszi hozzá Heydar.

A külföld számára 13 év után befejeződhet a háború, de nem Afganisztán számára. Az afgánoknak a
szeptember és október nagyon véres volt, és várható, hogy az áldozatok száma tovább növekszik. Decemberben a
NATO-csapatok többé már nem nyújtanak szárazföldi vagy légi támogatást az afgán hadseregnek. Az afgánoknak
maguknak kell megvédeni az országukat. Légvédelem és nehézfegyverzet nélkül kétséges, hogy az afgán erők
felkészültek lennének az ország biztonságának védelmére és a terrorizmus elleni harcra.

Az USA szerepe a 2001-es terrorizmus elleni háború kezdete óta Afganisztánban kettős volt. Először is
harcoltak az al-Kaida, a tálibok és más felkelők ellen, miközben segítették az ország újjáépítését. Másrészt a
politikai színteret ellenőrizték, fegyelmezték a felkelő hadurakat és más befolyásos vezetőket, hogy az országban
stabilizálódjon a demokrácia. A 13 éves, terrorellenes háború több milliárd dollárt emésztett fel, 2349 amerikai
katona halálát okozta, és csődöt mondott az amerikai cél: megteremteni a békét és a demokráciát. Nehéz
megbecsülni, hány afgán áldozata volt ennek a 13 évnek, valószínűleg több tízezer a halott és több százezer a
menekült. Az amerikai haderő becslései szerint ez évben már hét-kilenc ezer afgán rendőrt és katonát gyilkoltak
vagy sebesítettek meg. Az ENSZ afganisztáni segélyszervezete szerint 2014 első felében 1564 polgári személyt
öltek meg.

Az április 5-én és június 14-én megtartott, kétfordulós elnökválasztást, az ENSZ és más nemzetközi
megfigyelők szerint, megint általánosnak nevezhető csalások kísérték. Ez csaknem három hónapos politikai
bénultságot hozott magával, és Afganisztánt a polgárháború szélére sodorta. Minden várakozás ellenére ugyanis a
választásokat Ghani nyerte meg, ellenfele, Abdullah Abdullah azonban megkérdőjelezte az eredményt. Obama
elnöknek nem maradt más választása – ha tartani akarta az év végére tervezett csapatkivonásokat –, mint
megtámogatni a törékeny demokratikus folyamatot és elkendőzni a problémákat. A választásokon kialakult
politikai bénultság feloldását egy „hatalommegosztási” forma bevezetésével kísérelték meg. John Kerry
külügyminiszter két látogatása, Obama elnök telefonhívásai és tanácsadóik, valamint az USA kabuli követének
erőfeszítései érték el, hogy a két rivális jelölt, dr. Abdullah és dr. Ghani megállapodott. Ghani elnök, Abdullah
pedig az újonnan alakult kormány vezetője lesz. Ez a megállapodás igencsak törékeny, s már a beiktatás előtti
napon kezdődött vitájuk miatt dr. Abdullah azzal fenyegetőzött, hogy nem teszi le az esküt. Alapvetően
mindketten méltósággal és kölcsönös tisztelettel viseltetnek egymás iránt, de nem lesz könnyű öt hosszú évig
fenntartani az együttműködést.

Az országban közismert dr. Abdullah Ahmad Shah Massouddal – akit 2001. szeptember 9-én az Al-Kaida
végzett ki – az Északi Szövetség parancsnokával együttharcolt a tálibok ellen. Dr. Abdullah jól ismert politikus,
Karzai kormányában külügyminiszterként szolgált. Háttere és tekintélye miatt közel áll az afgán törzsek és etnikai
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csoportok nagy többségéhez, akik támogatják és bíznak benne. Apja Kandaharba való pastu, anyja tádzsik, s egész
életében Afganisztánban élt.

Dr. Ashraf Ghani a legnagyobb nemzetiséghez, a pastukhoz tartozik, Logarból származik, s élete nagyobbik
részét Nyugaton töltötte. Annak ellenére, hogy a Karzai-kormány pénzügyminisztere volt, a legtöbb afgán a
választások második fordulójáig nem is ismerte. De mint a Világbank korábbi alkalmazottja és Kofi Annan
hivatali ideje után az ENSZ-főtitkári poszt egyik jelöltje jól ismert a nemzetközi életben.

A korábbi két riválisnak együtt kell működni a jelenlegi – a tálibok 2001-es megdöntése óta – a
legérzékenyebb időszakban. Az ország szembenéz egy sor biztonsági fenyegetéssel, és nem biztos, hogy a 352
ezres afgán biztonsági erők meg tudnak felelni a kihívásokra.

 

Tanultak az iraki leckéből

A NATO júliusban, váratlanul – egy hónappal azelőtt, hogy a 35 ezer fős amerikai csapatok kivonása megtörtént
volna –, titkosította az afgán katonai és rendőri erők minősítéséről szóló jelentését. Az USA-nak és a NATO-nak
az Afgán Nemzetbiztonsági Erőket (ANSF) értékelő jelentését pedig mostanában titkosították[4], de kevesen
táplálnak illúziókat a felmérések eredményéről. Az amerikai adófizetők 2001 óta több mint 50 milliárd dollárt
költöttek az afgán biztonsági erők kiképzésére és felszerelésére, és nagyon is kérdéses – ezért kellett eltitkolni a
közvélemény elől –, hogy készek-e és képesek-e fenntartani az egész ország biztonsági ellenőrzését. Már most
hallani, hogy a tálib erők megvetették lábukat a dél-afganisztáni Helmlandban, amelyet az USA
tengerészgyalogosai és a brit csapatok csak októberben hagytak el.

Az USA mindenképpen ki akar vonulni Afganisztánból tekintet nélkül arra, mi történik ott a jövőben. 2014
májusában Barack Obama elnök kijelentette: „Amerika harci feladatai ez év vége előtt befejeződnek – és 2015.
január 1-jétől – csak az afgán erők képzésében és a megmaradt Al-Kaida-erőkkel szembeni terroristaellenes
műveletekben veszünk részt.” Obama elnök szerint a még ott maradt 9800 fős sereg is teljesen kivonul majd 2016
végéig. A NATO szerint a maradó erők „nem látnak el harci feladatokat Afganisztánban” és csak „az afgán
biztonsági erők segítése és tanácsadás lesz a feladatuk”.[5]

Ilyen körülmények között Afganisztán nem számíthat a nyugati hatalmak segítségére, amelyek most az
Iszlám Állam ellen lépnek fel. Nem csoda hát, ha Afganisztán magára hagyatva érzi magát, és hogy elkerülje Irak
sorsát, az ázsiai hatalmak, elsősorban Kína felé fordul támogatásért.

A többség félelemmel néz Afganisztán jövője elé, különösen ebben a homályos átmeneti időszakban: az
afgánok nem bíznak a Ghani és Abdullah vezette koalíciós kormány sikerében.

Azok az afgánok, akik az elmúlt 13 éves nemzetközi katonai jelenlétből gazdagodtak meg, most arra
törekszenek, hogy gyorsan kimenekítsék üzletüket és pénzüket Afganisztánból. Egyik ismerősöm, akinek
biztonsági cége volt Afganisztánban, most áttette üzletét Dubaiba, hogy külföldi partnereivel iraki és perzsa-
öbölbeli országok projektjein dolgozzon. Ezek a tehetős vállalkozók tanultak az iraki leckéből, és pénzüket,
vagyonukat az Egyesült Arab Emírségekbe viszik. A könnyen megkeresett pénz biztonságos menedékeként az
Egyesült Arab Emírségek adómentességet és a család számára pedig biztonságot ígérinek, így rendkívül népszerű
célország lett az afgán újgazdagok körében. Több, dubai ingatlanvállalkozásnál dolgozó alkalmazott mondta el,
hogy az afganisztáni választások óta megnövekedett az afgán ügyfelek száma.

Kabult és más afgán nagyvárosokat a félelem légköre lengi be. Félnek a felejtéstől, az amerikai csapatok
távozását követő időszaktól, ameddig az új kormány meg tudja vetni lábát és a hatalmat megszilárdítva
biztonságot teremt.
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A szerző a Save Yourself by Telling the Truth című könyv szerzője, újságíró és politikai elemző.

 

 

Fordította: Kleinheincz Ferenc

 

[1] http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/11/141101_k02-ghani-peace-talks-pakistan

[2] Teljes nevén Iszlám és Egyesült Nemzeti Front Afganisztán Megmentésére.

[3]  Chief Executive Officer. A posztot a 2014-es választások után hozták létre.

[4] http://time.com/3546998/afghanistan-taliban-military/

[5] http://time.com/3546998/afghanistan-taliban-military/

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/11/141101_k02-ghani-peace-talks-pakistan
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Magyarország – lecsúszóban a félperifériáról is

Hegyi Gyula

Brüsszelben decemberben tették közzé azt a jelentést, amely a GDP-n
túllépve számos gazdasági, szociális, az infrastruktúrát, az oktatást, az
egészségügyet és a közigazgatást leíró indikátor segítségével írja le a
huszonnyolc EU-tagállam helyzetét. Ez az úgynevezett Catch-Up
(felzárkózási) index egészében és részleteiben riasztó jelzést ad arról, hogy
Magyarország az elmúlt négy esztendőben zuhanórepülésbe került. Nemcsak
Nyugat-Európától, hanem az egykori szocialista országok nagy többségétől is
leszakadt. Ugyanakkor arra is alkalmas, hogy újra emlékezetünkbe idézzük

Immanuel Wallerstein centrum-periféria elméletét, amelyről a látszólagos gazdasági csodák (ír, spanyol, görög
beruházási láz) idején sokan megfeledkeztek.

A jelentést az Európai Polgári Akciószolgálat (ECAS) nevű civil szervezet jelentette meg a szófiai Open
Society Institute kutatásai alapján. Nagy erénye, hogy túlmegy az egyoldalú GDP-adatokon, és komplex adatsorok
alapján hasonlítja össze az EU-tagállamok és a tagjelöltek éves teljesítményét. A négy fő területen – gazdaság,
demokrácia, kormányzás, életminőség – több tucat indikátort vettek figyelembe. Olyanokat is, mint a vasúti
hálózat hossza, a foglalkoztatás aránya, a bűnözés alakulása, a korrupció mértéke, az emberek elégedettsége a
hivatalok működésével, az oktatás és az egészségügyi intézmények színvonala. Az adatok minden esetben
nyilvános, az illető tagállamok által nyilvánosságra hozott számsorok, amelyeket a szófiai kutatók hasonlítottak
össze aztán egymással.

A jelentés érdekes európai trendeket jelez. A válságból kilábaló Európában egyre nagyobb a különbség a
sikeresen fejlődő északi és nyugati országok, illetve Dél-Európa között. Olyannyira, hogy a legjobban teljesítő volt
szocialista országok (sajnos nem Magyarország) fejlettségüket tekintve lassan utolérik Spanyolországot és
Portugáliát, nem is beszélve Görögországról. Ezért egyes kutatók szerint a Közép-Európa kifejezésnek új értelmet
lehetne adni, egyaránt értve alatta a gazdag észak-nyugati centrummal keletről és délről határos, egykori
félperifériát. Ez azért nem meglepő, mert térségünk és Dél-Európa történelme 1945 előtt is sok hasonlóságot
mutatott egymással.

A Catch-Up indexet 2011 óta készítik el évente, így 2014 decemberében már a negyedik készült el belőle. Az
elmúlt négy év adatai alapján az Európai Unió tizenegy kelet-európai tagállamai közül egyértelműen hazánk
helyzete a legszomorúbb. Ebből az EU-11-ből négy van, amely a Catch-Up index szerint az elmúlt négy évben
kiemelkedő fejlődéssel dicsekedhet: Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia. Szlovákia szerény
előrelépést produkált, Csehország és Szlovénia pedig stagnált, illetve visszaesett. De a fejlettségi mutató mind a
hét ország esetébe jóval magasabb, mint Magyarországé. A tizenegyből három van, amelyik objektív mutatói
tekintetében még mindig mögöttünk áll: Horvátország, Románia és Bulgária. Ám ezek az országok az elmúlt
években stagnáltak, illetve Románia 2012-ben szerényen fejlődött is. Magyarország viszont 2011 óta hat hellyel
csúszott lejjebb az államok képzeletbeli rangsorán. A több tucat indikátor közül Magyarország talán még a
közlekedési infrastruktúrát tekintve áll viszonylag a legjobb helyen. Ezt néhány év alatt nehéz teljesen
szétrombolni.

Magyarország, a „magyarok” azért vágtak neki a polgári demokráciának 1989/90-ben és az uniós
tagságnak 2004-ben, mert elhitték és úgy remélték, hogy ezzel felzárkózhatnak Nyugat-Európához. Vagy
legalábbis Burgenlandhoz. Végső soron egyedül ez az ígéret legitimálta az egymást váltó kormányok és az egész
politikai elit létét. Bár 2010 előtt is történtek aggasztó dolgok az országban, az index egyértelműen kimutatja,
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hogy az igazi zuhanórepülés az Orbán-rezsim alatt következett be. Sajnos egyre nyilvánvalóbb, hogy a remélt
„felzárkózás” helyett Magyarország még a térség többi országához képest is lecsúszik, a többi egykori szocialista
ország pedig csak a dél-európai félperifériához „zárkózik fel”.

A fejlettségi szempontok között nem szerepel kiemelten az energiabiztonság kérdése. Pedig az elmúlt hetek
ebben is drámai változásokat hoztak. Bár egyes ellenzéki hangok örömmel fogadták a Déli Áramlat tervének orosz
feladását, ez a lépés minden józan elemző szerint nagy csapás Magyarország számára. Kevés uniós ország függ
nálunk is jobban az orosz gázszállítmányoktól. A hajdan fejlett villamosenergia-iparral rendelkező Magyarország
szomszédaihoz képest elektromos áramból is aránytalanul sokat importál, képtelen saját szükségleteit kielégíteni.
Ha az oroszok pénzügyi nehézségeik miatt a paksi beruházástól is visszalépnek, akkor hosszabb távon nyilván
még több áram-importra szorulunk. Különösen, hogy az Orbán-rezsim a megújuló energiákat is elhanyagolja.
Egy elszegényedő ország esetében pedig a növekvő energia-import különösen tragikus, milliók életét pokollá tevő
következményekkel jár majd. Hiszen aki a civilizáció alapját jelentő energia importjára szorul, az mindenki
másnál jobban kiszolgáltatott idegen hatalmaknak és piacoknak.

 

 

A mellékelt ábra mintha Immanuel Wallerstein centrum-periféria elméletének illusztrációja lenne. Azt mutatja,
hogy a fentebb említett indikátorok alapján Európa hat fejlettségi „osztályba” sorolható. A szociális, oktatási és
egészségügyi mutatókat, no meg az élet minőségét tekintve az északi tagállamok és Hollandia állnak a legjobb
helyen, őket a szociáldemokrata karakterű „északi modellel” is jellemezhetjük. (Mélykék színnel jelölve.) Sötétkék
színt kaptak a klasszikus nyugat-európai jóléti államok, köztük olyan nagy országok, mint az Egyesült Királyság,
Franciaország és Németország. Őket követi a harmadik blokk (halványabb kékben), amelyben Spanyolország,
Olaszország és Portugália mellett Szlovénia, a visegrádi államok (mínusz Magyarország) és a balti köztársaságok
(mínusz Lettország) is beletartoznak. Ez az új félperiféria, amelyből „sikerült” lecsúsznunk. A negyedik,
halványsárga csoport a félperifériából lecsúszó (Magyarország), vagy az oda feltörni igyekvő Lettország és
Horvátország. Az ötödik blokkot a három balkáni EU-tagállam, Románia, Bulgária és Görögország alkotja, míg a
pirossal jelölt országok az EU-tagságban egyelőre hiába reménykedő nyugat-balkáni államok és Törökország. A
hagyományos centrum-elmélethez képest csak az a különbség, hogy mivel ennél a GDP-től különböző szociális és
egyéb indikátorokat is figyelembe vettek, a „centrum centrumát” az északi szociáldemokrata országok és
Hollandia alkotják.

Az ábrát az Open Society Institute Sofia készítette 2014-ben.
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