
kutakodó civilek

Két olyan történetet mutatunk itt be, amelyeknek civil szervezetek, illetve civilek a főszereplői. 
Mint ilyenek segíteni, fejleszteni, felzárkóztatni, illetve civilizálni szeretnének. Ennek érde-

kében megfelelő tudással vannak felvértezve, amelyet annál is könnyebben alkalmazhatnak, mint 
hogy világosan kijelölt feladat elvégzésére szerződtek. Ez a tudás azonban, úgy tűnik, mindunta-
lan kudarcot vall, amint a segítségnyújtás terepének sajátosságaival szembesül. 

a történetekben szereplő civil szervezetek paradox módon állami ideológiákat képviselnek: az 
egyik esetben a nemzetállam partikuláris ideológiáját próbálják meg érvényesíteni; a másikban 
pedig éppen ellenkezőleg, az emberi jogok univerzalisztikus ideológiáját akarják meggyökerez-
tetni – amelyet a nemzetközi színtéren szintén bizonyos államok képviselnek. csakhogy e törek-
vésükben gyakran kevéssé lesznek sikeresek. E sikertelenség okait egy-egy jól dokumentált eseten 
keresztül mutatjuk be, amelyekből kitűnik, hogy különböző tudások és politikai célok miképp 
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konfrontálódnak egymással vagy kerülnek közös platformra a szervezetek tevékenységében. a 
segítségnyújtás, a beavatkozás, a felemelés mint célok megvalósítása, konfrontálódás következ-
tében minduntalan félresiklik, és igen érdekes eredményekre vezet. 

Ez történik például a sierra Leone-i történetben, amikor is az emberi jogi civil szervezetek egy 
állítólagos rituális gyermekkínzás esetének kivizsgálására sietnek. az esetet arra szeretnék fel-
használni, hogy a hagyományos szokások és törvénykezés rossz hírét keltsék. stratégiájuk azon-
ban csődöt mond, mivel kiderül, nem az történt, amit gondoltak, s ami valójában történt, csak azért 
válhatott esetté, mert eleve emberi jogi kategóriákban próbálták meg értelmezni, amelyek pedig 
nem voltak rá alkalmazhatók. a civil szervezetek képviselői azonban ekkor sem esnek kétségbe 
(jóllehet belátják, tévedtek, bár nyilvánosan ezt nem ismerik el), hanem emberi jogi nyelvezetüket 
megpróbálják az adott helyzethez adaptálni, és olyan dolgokban ítéletet mondani, amelyekben 
sem tudásuk, sem legitimációjuk alapján nem lennének illetékesek. Ezáltal látszólag győzelmet 
aratnak, programjukat továbbra is képviselhetik, valójában azonban beavatkozásuk nyomtalanul 
semmivé foszlik, amint elhagyják a terepet.

ugyanez történik Moldvában a „csángómentő” civil szervezetekkel, amelyek valamely őseredeti 
magyar kultúrát és identitást igyekeznek fellelni a csángóknál, amely sürgős védelemre szorul, 
minthogy veszélyeztetettnek látszik az idegen nemzetállam keretein belül. azonban minduntalan 
kiderül, hogy a „csángómentés” olyan képzeletbeli identitás és kultúra megőrzésére irányul, amely 
a csángóknak egyáltalán nem a sajátjuk. Ekkor, bizonyos aktivisták számára a civil tevékenység 
értelme átalakul, csakhogy névleges és nyilvános célja megváltozna: immár a fejlesztés, felemelés, 
civilizálás kerülhet a fókuszba, anélkül, hogy a nyelv és a népi kultúra (vagy amit annak vélnek) 
megőrzése nem vesztik el reprezentációs és retorikai jelentőségüket. 

a civil szervezetek helyét hagyományosan az állammal, a kormányzati szervezetekkel szemben 
szokták kijelölni, mind tevékenységi körüket, mind vallott nézeteiket, ideológiájukat tekintve. sőt, 
elvben a civil szervezetek gyakori feladata az állam kontrollja, hiszen valamilyen, közelebbről 
meg nem határozott értelemben a „civil társadalmat” képviselik. az egyik esetben, a nyugat-
afrikai terepen, nyilvánvaló, hogy a civilség csak látszólag képviseli az állam, illetve az állami 
tudás ellenpontját, hiszen a fejlesztés ideológiájában illetve az emberi jogok terjesztésében inkább 
– legalábbis ennek „progresszív” elemeivel – összeforrnak. amennyiben a civilek „civilizációs 
tevékenységet” fejtenek ki, annyiban nyilván inkább a helyi, „őshonos” civilektől határolódnak 
el, s sokkal kevésbé az államtól. ugyanakkor védelmet is biztosíthatnak az állammal szemben 
a hozzájuk forduló civileknek. De ugyanígy nyilvánvaló, hogy a Moldvában tevékenykedő ma-
gyarországi csángómentők olyan, nemzetállami értelemben releváns tudással érkeznek terepükre, 
amely ehelyütt pont semmit sem jelent, avagy igencsak alárendelt ahhoz képest, amit a helyiek 
a maguk szempontjából fontosnak látnak (a romániai kontextusban való érvényesülés, külföldi 
munkavállalás, stb.). Vajon mit kezdenek egymással ebben a helyzetben a civil szervezetek és a 
civilek? Létrejöhetnek-e találkozási pontok az eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó pers-
pektívák és tudások között?


