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DR. IBRAHIM ABOULEISH 

1937-ben született Egyiptomban. 1956-ban a grazi egyetemen kémia 
és orvosi szakon kezdte meg tanulmányait, 1969-ben szerezte meg a 
gyógyszerészeti doktorátust. 1977-ig egy kutató részleg vezetõjeként 
dolgozott. 1975-ös egyiptomi látogatása során mélyen lesújtották az 
ország problémai az oktatás, a túlnépesedés és a környezetszen-
nyezés területén. A hazája iránti odaadás vezette, amikor 1977-ben 
kidolgozta a SEKEM néven ismertté vált, Egyiptom széleskörû fe-
jlesztését szolgáló rendszert.

A rendszer

Abouleish a Sekemmel lefektette egy XXI. századi egészséges 
intézmény alapjait. Ez volt az elsõ  rendszer Egyiptomban, amely 
a biodinamikus mezõgazdaság fejlesztését tûzte ki céljául. Ez a 
módszer azon a feltételezésen alapul, hogy az organikus mûvelés 
növeli az agro-biodiverzitást, és nem termel hasznosíthatatlan 
hulladékot. Valamennyi termény és termék értékesíthetõ, il-
letve a termelés folyamatában újrahasznosítható, ezzel is hoz-
zájárulva a fenntartható fejlõdéshez.

Elõzmények

Egyiptom összetett problémákkal küzd: folyamatosan pusztítja 
a természetet, igen alacsony színvonalú az oktatás- és az egész-
ségügy. Az ország munkaerejének 40%-a a mezõgazdaságban 
dolgozik, amely ugyanakkor a gazdaság legfejletlenebb szek-
tora. A mezõgazdasági termelés költségei egyre emelkednek, 
miközben az erõforrások folyamatosan apadnak. Egyiptom ma 
a világ egyik legnagyobb élelmiszer importõre. Mivel a prob-
lémák szorosan összefüggenek egymással, a Sekem társadalmi 
és kulturális erõkre alapozva kidolgozott egy programot az 
összeomlás határán lévõ egészség- és oktatásügy tartalékainak 
mozgósítására.

A stratégia

A Sekem három, egymással szorosan összekapcsolódó rendszer-
bõl áll: a vállalkozás egy-egy részterületéért felelõs hat vállalatot 
a Sekem Holding fogja össze, másik az Egyiptomi Társaság a 
Kulturális Fejlõdésért (Egyptian Society for Cultural Develop-
ment), és a harmadik az emberi erõforrás fejlesztéséért fele-
lõs Sekem Alkalmazottak Szövetkezete (Cooperative of Sekem 
Employees). A együttmûködésükbõl létrejött korszerû társasá-
got az innovatív mezõgazdasági termelés és a társadalom és 
a környezet fenntarthatóságáért érzett felelõsségtudat tartja 
össze.

Az utolsó évtizedben a Sekem hatványozott növekedésnek 
indult. A mára országosan elismert vállalkozás az organikus 
biotermékek és növényi gyógykészítmények piacvezetõje, és 
szoros kapcsolatot tart fenn különbözõ európai és amerikai 
importõrökkel. A Sekem forgalmának 55 %-át a hazai piac teszi 
ki – ez jelenti egyben hosszútávú fennmaradásának alapját is. 
Az újítás és fejlõdés iránt elkötelezett vállalkozás eredménye

képpen az egész országban széles körben elterjedtek a 
kártevõk ellen, és a terméshozam növelése érdekében alkalma-
zott biodinamikus módszerek. Az egyiptomi társadalomban 
elért legnagyobb változást az 1990-ben megalapított Egyiptomi 
Biodinamikus Egyesület hozta, amely – a gazdák átképzésével 
– a mezõgazdaság biodinamikus termelési módszerekre 
történõ átállását segíti.

A Mezõgazdasági Minisztériummal együttmûködve  a 
Sekem új növényvédõ eljárást vezetett be a gyapottermesztés 
területén, az egész országban betiltva a növények permete-
zését. Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetének 
felmérése szerint az egyiptomi gyapotmezõkön 2000-re közel 
90 %-kal visszaesett a mesterséges rovarirtó szerek használata a 
tiltás elõtti évi 35.000 tonnához képest. A gyapotnak majdnem 
80%-át bio-módszerekkel termesztették, és a hozamátlag közel 
évi 30%-kal nõtt.

A Sekem anya-gazdasága és feldolgozó egységei 300 
hektáros területen találhatók Kairótól 60 km-re, Belbeis 
város közelében. A biodinamikus módszerek itteni sikeres 
bevezetése és csodálatos eredményei után sok gazda kezdett 
együttmûködni a Sekemmel. Ma Aswantól Alexandriáig közel 
800 gazda mintegy 8000 hektáron termel a biodinamikus mezõ-
gazdaság nemzetközileg elõírt szabályai szerint.

1999-ben a Sekem támogatásával megalakult az Egyiptomi 
Bio-Mezõgazdasági Központ, amely a Demeter irányelveknek 
és a Biogazdaság Európai Szabályzatának megfelelõ és azokat 
betartó szabályozó és hitelesítõ testület.

A Társaság a Kulturális Fejlõdésért szervezetnek a kereske-
delemben betöltött szerepén túl az a célja, hogy hozzájáruljon 
az egyiptomi társadalom teljeskörû fejlõdéséhez. A társaság 
hozzávetõleg 200 alkalmazottja négy fõ szakterületen tevé-
kenykedik.

Óvodát, általános és középiskolát, valamint egy speciális 
továbbképzõ intézményt tart fenn az alkalmazottak és a kör-
nyékbeliek gyermekei számára. Mûködtet egy szakmunkás-
képzõ központot és egy van egy írást-olvasást tanító programja, 
illetve egy felnõtt oktatási intézete. Az olyan szegény családok 
gyermekei részére, akiknek a megélhetésért a tanulás mellett 
dolgozniuk is kell, bevezettek egy Munka és tanulás nevû 
programot. A korszerû orvosi ellátást biztosító Egészségügyi 
Központ évente 30.000 a környékrõl érkezõ beteget kezel.

A Tudományos és Iparmûvészeti Fõiskola különbözõ tu-
dományos kutatásokat támogat az orvostudomány, a biodina-
mikus mezõgazdaság, a fenntartható gazdaság és a mûvészet 
területén. A mûvészeti és egyéb területeken érvényesülõ 
társadalmi kezdeményezések nagymértékben hozzájárulnak 
a fejlõdéshez, az egyiptomiak jobb önértékeléséhez és az 
egymás iránti tisztelethez vezetnek. A fiatalabb nemzedékek 
tagjai közül egyre többen folytatnak felsõfokú tanulmányokat. 
A Sekem ezért létre kíván hozni egy mûvészeti, bölcsész és 
mûszaki diplomát adó magánegyetemet is.

Jelenleg a Sekem 2000 alkalmazottal dolgozik. Az intéz-
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mény bevétele a 2000-ben elért 37 millió egyiptomi fonthoz 
képest 2003-ra megközelítette a 100 millió fontot. 1997-ben a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet hitelesítette a Sekemet. 
2000-ben a Hannoveri EXPO-n elnyerte a Világméretû projekt 
címet, és emiatt 2002-ben kedvezményes kölcsönt vehetett fel 
a Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschafttól és az 
International Finance Corporationtõl.

A német és holland testvérszervezetekkel való együttmû-
ködés révén a Sekem elnyerte az Európai Bizottság, A Ford 
Alapítvány, az USAID, és az Acumen Alap támogatását is. A 
szervezet folyamatosan törekszik arra, hogy más országokkal 
is (India, Palesztina, Szenegál és Törökország) megossza 
tapasztalatait és együttmûködik a dél-afrikai Fountain 
Alapítvánnyal.

A Business Today Egypt egyik cikke a Sekemet gazdasági 
erõmûnek nevezi, bár a szervezet több szempontból is eltér 
a hagyományos vállalatoktól. Az alkalmazottak szociális érzé-
kenység- és kreativitásfejlesztõ képzéseken vesznek részt, és 
megtanulják, hogyan lehet felébreszteni az ember mûvészi 
képességeit, és kibontakoztatni a társadalom iránt érzett 
felelõsségtudatot és egyfajta etikai tudatosságot. A Sekem 
dolgozói szövetkezetbe tömörülnek. A termelõk és a fog-
yasztók között átlátható partneri viszony áll fenn. Ezt nevezi a 
Sekem szereteten alapuló gazdaságnak.

A Sekem tevékenységében az esztétikum szintén nagy 
szerepet játszik. 2000-ben a Cairo Times így írt: A farm rende-
zettsége és tisztasága szinte hátborzongató. A szétszórtan el-
helyezkedõ épületeket, amelyek ugyanolyan pasztellszínûek, 
mint a vállalat központi adminisztrációs épülete, virágágyá-
sokkal és fákkal szegélyezett rendezett ösvények kötik össze. A 
központi tér mögötti szellõ ringatta mezõ és illatos gyógynö-
vények azt az érzetet keltik az emberben, hogy itt állunk a 
Mennyek kapujában.

Dr. Ibrahim Abouleish kulcsfontosságú szerepet játszik 
a Sekem vezetésében. A modern tudomány egyre erõsödõ 
hatása ellenére Dr. Abouleish elszántan kitart amellett, hogy 
a Sekem világszemlélete az iszlám vallásból fakad: A vállalat 
valamennyi aspektusa, legyen az kulturális vagy gazdasági, 
az iszlám nézeteibõl fejlõdött ki. Véleményünk szerint a ped-
agógia, a mûvészet és a közgazdaságtan valamennyi alapelve 
levezethetõ az iszlám hagyományból.

IBRAHIM ABOULEISH BESZÉDE

Nagy örömmel és hálával tölt el, hogy itt lehetek ma este. Hatalmas 
megtiszteltetés számomra, hogy többekkel együtt én is átve-
hetem ezt a díjat. Annak tudatában fogadom el, hogy ezáltal 
nemcsak én, hanem Egyiptom és az a többezer ember is elisme-
résben részesül, akik a Sekem elveinek megvalósítására fordít-
ják idejüket, energiájukat és tehetségüket.

1977 óta engem is hasonló célok vezéreltek, mint önt Mr. 
Von Uexkull, amikor Ön 1980-ban megalapította az Alternatív 
Nobel-díj-ként ismert „A Fenntartható Életért” kitüntetést. Ab-
ban az idõben egyrészt azt kutattam, milyen módon lehetne 
meggyógyítani Földünket, másrészt arra törekedtem, hogy 
progresszív kezdeményezéseket tegyek az emberiség fejlõdésé-
nek érdekében. Világossá vált számomra, hogy e cél megvalósí-
tására egy egész életet lehet feltenni. Tudtam, türelemre lesz 
szükségem, és hogy a fejlõdés, minden valószínûség szerint, 
több nemzedék munkáját igényli. Olyan ez, mint mikor val-

aki megpróbálja elérni a horizontot, amely a kitartó menetelés 
dacára egyetlen lépéssel sem kerül hozzá közelebb.

Elsõ ausztriai éveim alatt sok mindent magamba szívtam az 
európai kultúrából. A különbözõ kulturális hatások keveredése 
segített abban, hogy saját gyökereimet és az iszlám vallást telje-
sen új szemszögbõl lássam. Ekkor lobbant fel bennem az a tûz, 
amely célom elérésére sarkallt. Ezzel a tûzzel a szívemben, 
kezdeményezésemre felkészülten tértem vissza 21 év után, 
1977-ben Egyiptomba. Hosszas töprengés után a Sekem elne-
vezés mellett döntöttem, mivel az egyiptomiak hite szerint 
a nap fénye és melege olyan életadó energia, amely a Föld 
egész lényét áthatja. Ez a Sekem hieroglifa jelentése. Reméltem, 
hogy ennek a kezdeményezésnek a hatására létrejön egy olyan 
közösség, amelyben az élet legkülönbözõbb területein tevé-
kenykedõk, életkoruktól, nemzetiségüktõl és kulturális hátte-
rüktõl függetlenül teljes harmóniában tudnak együttmûködni, 
egymástól tanulni és egymásnak segíteni.

Ebbõl a közösségbõl született meg idõvel a Jövõ Tanácsa, 
melynek az a célja, hogy elképzeléseinkben megerõsítsen 
bennünket, de a mindenkori szükségleteknek megfelelõen 
módosítsa is azokat. Ennek érdekében a Tanács a természet-
tudományokból, a spirituális tanításokból, a vallásból és a 
mûvészetekbõl merít inspirációt.

A Jövõ Tanácsa létrehozott egy kommunikáción és együtt-
mûködésen alapuló hálózatot a Sekem és barátai, partnerei, 
támogatói, a velünk együtt dolgozók, illetve a világ különbözõ 
pontjain élõ tudósok és mûvészek között.

Az elmúlt 26 évben a gazdasági, szociális és kulturális élet 
hármasságát alapul véve a Sekem több, a természeti és humán 
erõforrásaink támogatását szolgáló intézményt is alapított. Bár 
a fenti három életterület mindegyike önmagában is megállja a 
helyét, folyamatos kölcsönhatásban is vannak egymással.

A Sekemhez tartozó vállalatok gyakorlati gazdasági 
tevékenysége a biodinamikus gazdálkodással elsõsorban a föld 
meggyógyítására koncentrál. Az evvel a módszerrel termesztett 
alapanyagból a legmagasabb minõségi elvárásoknak, és vásár-
lóink valódi igényeinek megfelelõ természetes gyógyszereket 
és egyéb készítményeket állítunk elõ. Termékeinket európai 
barátinkkal és kollégáinkkal, illetve helyi partnereinkkel együtt-
mûködve, a szereteten alapuló gazdaság szlogenjét szem elõtt 
tartva igyekszünk értékesíteni.

Munkatársaink demokratikus jogainak érvényesítése és 
biztosítása érdekében megalapítottuk a Sekem alkalmazottak 
szövetkezetét, amely a munkahelyen belüli civil társadalmi 
kérdésekkel foglalkozik. Így kívánjuk elérni, hogy a Sekem 
közösség tagjai megtanulják, hogy felelõsséget kell vállalniuk 
a társadalomért. Következõ célunk a Sekem Egyetem megalapí-
tása. Az egyetem azzal a szándékkal képezi és támogatja a 
kreatív ifjúságot, hogy ideáit azok majd világszerte elterjesszék. 
E cél megvalósításához a Sekem Egyetem azon fáradozik, hogy 
a világ különbözõ egyetemeivel társhálózatot alakítson ki.

A 2003-as év számomra sok csodálatos eseményt hozott, 
amelyek mindegyike a Jövõ Tanácsa munkájának gyümölcse. 
Õszintén kívánom, hogy a jövõben olyan hasonló szellemiségû 
barátokra találjak, akik hosszú kitartással szintén meg tudták 
valósítani álmaikat. Ezekkel az emberekkel közösen egy olyan 
élõ emberi kapcsolatokon és szervezeteken alapuló hálózatot 
építhetünk ki, amely az emberiség legnemesebb ideái is meg-
valósíthatja.
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Végezetül szeretnem kifejezni hálámat Allahnak a segítsé-
géért. Hálával tartozom azonban Önöknek is, nem azért, mert 
a díjat a Sekemnek ítélték, hanem mert elismerik a szervezet 
tevékenységét. Szeretném kifejezni a barátaim, partnereim és 
munkatársaim iránti elismerésemet is, akik valamennyien hittek 
és bíztak látomásomban. 

NICANOR PERLAS

1950-ben született, mezõgazdasági tanulmányait a Xavier Egye-
temen kiváló minõsítéssel végezte. 1978-ban el kellett hagynia a 
Fülöp-szigeteket, miután megszervezett egy konferenciát, amely 
a Marcos által támogatott Baataan atomerõmû veszélyeire hívta 
fel a figyelmet.

Marcos bukása után visszatért a Fülöp-szigetekre és megala-
pította az Alternatív Fejlesztési Kezdeményezések Központját 
és a Fenntartható Mezõgazdaság Koalíciót. Tagja a kormány 
rovarirtás-technikai bizottságának, amely betiltotta a 32 legve-
szélyesebb rovarirtószer használatát, és több mint 100.000 gazdát 
képzett át egyéb védekezõ módszerekre a kártevõk ellen. Ezért 
a munkáért 1994-ben megkapta az UNEP és a TOFIL díját.

Mint a Fülöp-szigetek egyik vezetõ környezetvédõje az 
1992-es nemzetközi csúcstalálkozón az NGO delegáció tagja 
volt. A Fülöp-szigeteki Fenntartható Fejlõdés Tanácsán belül 
aktívan részt vesz a Fülöp-szigeteki Agenda 21 helyi megvaló-
sításában. Az 1990-es években tagja volt Gorbacsov Globalizá-
ciós Bizottságának.

Perlas kidolgozott egy ún. hármas megközelítési modellt: 
A társadalom hármas tagozódásában a három világméretû 
erõ – a politikai érdekeket képviselõ kormány, a gazdasági 
érdekeket képviselõ üzleti szféra, és a kulturális érdekeket 
képviselõ civil társadalom – megfelelõ körülmények között 
összekapcsolódik, és együttes erõvel lép fel a világ problémáival 
szemben. (Ez a témája Perlas legújabb könyvének: Shaping 
Globalization: Cultural Power and Threefolding, 2000.) A 
könyvben vázoltak világméretû megvalósítása érdekében 
Perlas két hálózatot alapított (GlobeNet 3, és a Felelõs Irányítás 
Globális Intézete), amelyek az innovatív gondolkodást és a 
különbözõ szervezetek, szektorok és kultúrák közötti 
hagyományos határokat átlépõ együttmûködést hivatottak 
elõmozdítani.

Az elmúlt öt évben Perlas szinte teljes figyelmét a szociális 
mozgalmakra és azok erejére fordította, felismerve bennük azt 
a lehetõséget, hogy megváltoztathatják a világot. Tevékenysége 
egyik legnagyobb eredményének azt tartja, hogy 1996-ban 
Walden Belloval közösen sikerült a Fülöp-szigeteki NGO-kat 
meggyõznie arról, hogy hozzanak létre egy hálózatot és sz-
ervezzenek meg egy konferenciát a civil társadalom számára, 
amelyen kiderülhet, hogy a Fülöp-szigetek jövõje a globalizá-
ció függvénye. Perlas felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi 
fejlõdés mélyebb etikai és spirituális szemléletet igényel: nemc-
sak a vezetés, hanem egy egész rendszer krízisérõl van szó. 

NICANOR PERLAS BESZÉDE

Mindenekelõtt köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni, 
hogy a „Fenntartható Életért” kitüntetés bíráló bizottsága 
méltónak talált arra, hogy köztiszteletben álló díjával 2003-ban 
engem is kitüntessen. Alázattal elfogadom e megtiszteltetést, 

mivel ez az elismerés fontos lépést jelent az emberiség és a 
bolygó jobb jövõjéért vívott küzdelemben.

A külsõ és a belsõ út

Hosszú és küzdelmes, de lélekben gazdagító utat tettem meg az 
elsõ munkahelyemtõl idáig, hogy most itt állok Önök elõtt. 35 
évvel ezelõtt, 18 éves koromban a Fülöp-szigeteki Manilából in-
dultam. Viszonylag könnyû, szabad, de védett gyermekkorom 
volt, az ország egyik legelõkelõbb iskolájában együtt jártam az 
ország gazdasági és politikai életét meghatározó személyiségek 
gyermekeivel. Életem gyökeresen megváltozott, amikor rádöb-
bentem, hogy a szegény és elnyomott Fülöp-szigeteki lakosság 
életéhez képest, milyen üres és értelmetlen volt ez a kiváltságos 
életmód. Olyan erõs volt ez az érzés, hogy annak érdekében, 
hogy közvetlenül segíthessek a szegényeken, a mezõgazdaság 
területén helyezkedtem el.

Osztálytársaim ezen megbotránkoztak. Azt gondolták, biz-
tosan megõrültem, hogy feladom addigi könnyû életem, hogy 
otthagyom a biztos karriert, mint az év atlétája, és elutasítom a 
Fülöp-szigeteki olimpiai csapat tagságát.

Az egyik tömegmegmozdulást szerveztem a másik után, 
valamennyit azzal a szándékkal, hogy a társadalom elnyomó 
mechanizmusát provokáljam, és hogy igazságosabb és fenntart-
ható életet teremtsek. Ebben az idõben halálos fenyegetéseket 
kaptam. Belsõ erõre és bátorságra volt szükségem ahhoz, hogy 
kitartsak eltökélt szándékom mellett, hogy elveimet az életem 
árán sem adom fel.

Az egyetemet bezártuk, az elmélet helyett az ország valós 
problémái felé fordítottuk. Sikeresen megakadályoztuk a Mar-
cos diktatúra által tervezett 12 atomerõmû felépítését, melyek 
a mûködõ vulkánok és földrengési törésvonalak közelében 
épültek volna. Ekkor indítottuk útjára az ún. harmadik világ 
akkori legnagyobb, világméretû tüntetéssorozatát a nukleáris 
erõmûvek ellen. Betiltattunk 32 rovarirtó szert, amelyeket a 
Fülöp-szigetekhez hasonlóan gyanútlan országokra kényszerí-
tettek, veszélyeztetve ezzel több millió földmûves életét és 
megélhetését. A bombariadók nemhogy véget vetettek volna 
munkánknak, hanem segítettek bennünket a fenntartható 
mezõgazdasági módszerek széleskörû elterjesztésében, és 
több százezer gazda életére voltak kedvezõ hatással.

Ezután megszerveztük a legnagyobb, több mint 5000 tag-
szervezetet számláló civil társadalmi hálózatot. Az állam és a 
piac gyakran igazságtalan és káros rendelkezéseivel és program-
jaival szemben ez a hálózat lett a Fülöp-szigeteki társadalom 
harmadik legnagyobb politikai ereje. Támogatásával hoztuk 
létre a Fülöp-szigeteki Agenda 21-et, a fenntartható fejlõdést 
szolgáló kormányzati keretet, amely egyben az USA radikális 
neoliberális programját is enyhítette az APEC-ben. A kormán-
nyal ügyesen társulva az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizo-
ttságának keretén belül bevezettük újításunkat, az ún. hármas 
megközelítési modellt, amelyben a civil társadalom, az üzleti 
élet és a kormány tagjai párbeszédet és vitákat folytatnak a világ 
jövõjérõl és fejlõdésérõl. Ez az újítás nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a három-szektorú intézkedési eljárást az ENSZ 
Milleniumi Csúcstalálkozóján elfogadják. A közelmúltban 
a hármas módszer alkalmazásával sikerült mozgósítanunk a 
civil társadalom, a kormány, és az üzleti élet kulcsfontosságú 
vezetõit és életünk komoly veszélyeztetése árán, de sikerült a 
Fülöp-szigetek korrupt elnökét posztjából eltávolítani.
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A szép új jövõ

Észrevehették, hogy beszámolómban arra a belsõ folyamatra is 
kitértem, amely az évek alatt a különbözõ külsõ küzdelmeimet 
végigkísérte. Ez a belsõ folyamat mindig valamilyen, a bolygó 
egy adott részén élõ népcsoport, illetve az egész emberiség irá-
nyába megjelenõ „jócselekedet” formájában öltött testet. Mind-
erre a világ sorsáért érzett aggodalmam vezetett, és szemem 
elõtt egyetlen cél lebegett: egy „szép új világ” küszöbén állunk, 
amely szöges ellentétben áll eddigi történelmünkkel és a világgal 
kapcsolatos tapasztalatainkkal. Ebben a „szép új világban”, ha nem 
akarunk a pusztulás mélységeibe zuhanni, belsõ erõforrásainkra 
kell támaszkodnunk, erõsebben, mint valaha.

Jelenleg az elit szféra kezdeményezte globalizációs folyamat 
közepén járunk – amely idõvel biztosan el fogja pusztítani a 
természetet és el fogja törölni a legtöbb, számunkra kedves 
dolgot a Földön, különösen a világ sokféleségét. Ahelyett, 
hogy a különbözõ kultúrák és fajok egymást kölcsönösen 
megértenék, a „civilizációk összeütközését” tapasztaljuk, és 
ez a futótûzként terjedõ tendencia mindenütt viszályt és har-
cot szít. A nemzetállamok és egymással való kapcsolataik a 
szemünk láttára drasztikus változásokon mennek keresztül, 
egyre inkább növekszik a szakadék az USA és Európa között, 
illetve e két hatalom és a világ többi része között. A Bush-féle 
doktrína valóra válásával egy újfajta Amerikai Birodalom van 
születõben, amely – legújabb és legfejlettebb tömegpusztító 
fegyvereivel – hatalmat kíván gyakorolni a világ valamennyi 
nemzete és a világûr felett is.

Miközben a világ átalakulóban van, és újfajta világura-
lom van születõben a nanotechnológia, a biotechnológia, az 
információs technológia és a kognitív technológia forradalmi 
vívmányai egyfajta technológia önkény  irányába mutatnak. A 
tudósok ezzel a kifejezéssel összegzik az emberi test mestersé-
ges újraalkotásával és az ember hétköznapi logikáját messze 
túlhaladó szuperintelligens gépek létrehozásával foglalkozó 
kísérleteiket. Röviden, az ember fizikai léte a technológia 
sajátos függvénye lesz. Abban a pillanatban, amikor ez az 
életünkben megjelenik, akkor valóvá válik Francis Fukuyama 
rémálma. Ekkor fogjuk megtapasztalni a történelem végét, ami 
nem arról szól, hogy a kapitalizmus és a liberális demokrácia 
végérvényesen legyõzi a kommunizmust, hanem hogy véget 
ért az általunk ismert emberiség. Az emberi történelemnek 
vége szakad, mert a hagyományos Homo sapiens el fog tûnni 
a Föld színérõl, és helyébe emberi cyborgok és szuperintel-
ligens gépek lépnek.

Az emberiség közös útjának teljesen új korszaka kezdõdött 
el a Földön. Összetett és különleges problémákkal állunk 
szemben. Következõ könyvemben ezt a problémakört „bi-
rodalom-cyborg-matrix”-nak neveztem el. A társadalom és a 
politika szintjén ismét bevezetem a „szellem” fogalmát, mert a 
felmerülõ problémákat, drága barátaim, nem tudjuk ugyanaz-
zal a mentális és érzelmi hozzáállással megoldani, amellyelel 
õket létrehoztuk. Spirituális szempontból valójában nagyon 
komoly társadalmi problémákkal állunk szemben, amelyek 
tõlünk spirituális válaszokat is követelnek. A mindennapi, 
világi, materialista válaszok már nem felelnek meg. Ha az 
embert csupán egy bármikor megváltoztatható, szabadal-
maztatható, és klónozható komplex biokémiai gépezetnek 
tekintjük, akkor például az emberi jogok, értelmüket vesztik. 
Amennyiben elfogadjuk az evolúció materialista elméletét, 

valójában nem lehet semmilyen hiteles ellenvetésünk sem 
az USA birodalmi projektjével, sem a tudósok „technológiai 
önkény” koncepciójával szemben.

Ez az oka annak, amiért saját belsõ utamról is említést tet-
tem, és amiért ma este itt vagyok. Azt gondolom, minden a tár-
sadalomban tapasztalható ellenállás, és kreatív megnyilvánulás 
mögött spirituális mozgató erõk húzódnak. Mielõtt létre tudjuk 
hozni azt az új világot, amelyre vágyunk, egy belsõ spirituális 
forradalmon kell keresztülmennünk. Amennyiben nem tudjuk 
ezt a spirituális forradalmat megvalósítani, tehetetlenül állunk a 
jövõvel szemben, és nem tudjuk megváltani és átformálni azt 
a mechanikus és totalitárius világot, amelyet a társadalomból, 
saját magunkból és a természetbõl csináltunk.

A jövõ a lehetetlenben csírázik

Beszédem végén szeretnék megosztani Önökkel egy rövid, 
tanulságos történetet, amely reményt és bátorságot adhat egy 
jobb jövõ megteremtéséhez.

2001 januárjában több százezer embert mozgósítottunk, 
hogy vegyenek részt a Fülöp-szigeteki elnök, Ejercitu Estrada 
botrányos és korrupt kormánya elleni tüntetésen. Ugyanakkor 
attól tartottunk, hogy a 15 különbözõ színhelyen zajló tüntetés 
polgárháborúhoz vezet. Rövidre fogva a szót, a civil társada-
lom szintjén az ország legfelsõbb üzleti vezetõivel összefogva 
részletes tervet dolgoztunk ki az ország tömegközlekedésének 
megbénítására, hogy leálljon a repülõ-, a hajó-, illetve a buszfor-
galom. Evvel igyekeztünk volna megbénítani a nemzet gazdasá-
gát. Már majdnem megkezdtük a sztrájkot, amikor váratlanul az 
egész hadsereg a mi oldalunkra állt. Ez pedig Estrada korrupt 
uralmának végét jelentette.

Ez az esemény fontos lecke volt számomra, amelyet soha 
nem fogok elfelejteni. Ott, abban a pillanatban felismertem, 
hogy a valóság a lehetetlennek vélt dolgokban rejlik: a jövõ a 
lehetetlenben rejlik és arra vár, hogy megszülethessen. A múlt 
és a jelen perspektívájából szemlélve a megszületendõ jövõ 
„lehetetlennek”, távolinak, csak álomnak tûnik. De az igazi jövõ 
nem lehet a múlt egyszerû folytatása, akármilyen ismerõs és 
logikus is az. A jövõ szükségszerûen a „lehetetlen” álarcában 
jelenik meg, és csak az olyan elhivatott és mély spirituális krea-
tivitással rendelkezõ egyének ismerhetik fel,és dolgozhatnak 
megvalósulásán, akiket gyakran még a barátaik és szeretteik 
is õrültnek tartanak. Csakhogy, drága barátaim, ez a lehetetlen 
– a megszületni vágyó emberibb jövõ – valamennyiünket arra 
szólít, hogy álljunk ellen, és változtassuk meg a cyborg-biro-
dalom mátrixát.

A télbõl az élet tavasza felé

A legsötétebb és leghidegebb tél mélyén gyûltünk össze. Be-
szélgetésünk témájához ideális ez a környezet, ami a világ és az 
emberiség jelenlegi helyzetét is tökéletesen szimbolizálja. Ugy-
anakkor avval is tisztában vagyunk, hogy a tél után tavasz jön: 
újjászületik a természet, kihajtanak a virágok, csiripelni kezdenek 
a madarak és az egész élet újraébred.

Történelmünknek a télhez hasonlítható szakasza után szintén 
eljön a tavasz. Ezt azonban saját magunknak kell létrehoznunk, 
nem jön magától. A tavasz eljövetele erõfeszítésünkön és 
bátorságunkon múlik. Azon a szabad akaratból hozott dön-
tésünkön, hogy hajlandók vagyunk a világgal együtt érezni. 
Ez a tavasz csak akkor jön el, ha olyan szeretettel fordulunk a 
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világ felé, hogy a lehetõ legtöbbet hozzuk ki magunkból, mind 
a világ, mind mások számára. 

Drága barátaim, a jövõvel annak biztos tudatában 
nézhetünk szembe, hogy van egy olyan részünk, amely a 
cyborg mátrixból hiányzik, és amit az képtelen elpusztítani. 
Ez pedig az ember legyõzhetetlen alkotó szelleme. Ez a belsõ 
erõ képessé tehet arra, hogy elhagyjuk – a cyborg-birodalom 
mátrixát tápláló – korábbi, belénk programozott gondolkodás-
módunkat és azokat a szokásainkat, amelyek ilyen destruktív 
módon hatottak a világra és valamennyi élõlényre. E belsõ erõ 
segítségével összefoghatunk, és együttes erõvel megvalósít-
hatjuk a lehetetlent: az emberi civilizációt megmenthetjük a 
további hanyatlástól, és egy új világot teremthetünk. Nem 
kevesebb most ebben az egész emberiséget próbára tevõ 
korszakban a feladatunk.

Ami engem illet, ezért az új világért a világ legkülönbözõbb 
pontjain élõ társaimmal együtt az utolsó leheletemig dolgozni 
fogok. Minden további halogatás nélkül így járulhatunk hozzá 
egy, a bolygóhoz és az emberiséghez valóban méltó, új civilizá-
ció megszületéséhez.

WALDEN BELLO

egyetemi tanár, környezetvédõ és újságíró, a gazdaság globalizá-
ciójának egyik legkiemelkedõbb elméleti és gyakorlati kri-
tikusa. Az emberi jogokért és a békéért folytatott küzdelmérõl, 
a hivatalostól eltérõ véleményérõl és karizmatikus személy-
iségérõl cikkei és aktivista tevékenysége egyaránt tanúskodnak. 
Munkájával nagy mértékben hozzájárul a gazdasági szempon-
tok vezérelte globalizáció elleni nemzetközi összefogáshoz.

1945-ben Manilában, a Fülöp-szigeteken született. 1972-ben 
a Princeton Egyetemen szerezte meg szociológiai doktorátusát. 
Ferdinand Marcos közel húsz éves uralma alatt politikai ak-
tivistaként kulcsfigurája volt a demokrácia helyreállításáért 
küzdõ nemzetközi szervezetnek. (A Háborúellenes Koalíció 
vezetõje, a washingtoni Fülöp-szigeteki Emberi Jogok Ligája 
megalapítója.) Többszöri õrizetbevétel után 1978-ban az ame-
rikai hatóságok bebörtönözték, miután békés módszerekkel 
megpróbálta elfoglalni a Fülöp-szigetek San-Francisco-i kon-
zulátusát. A börtönben folytatott éhségsztrájkját követõen 
szabadon engedték.

Az emberi jogokért folytatott kampányok során Bello 
rádöbbent, hogy a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap 
kölcsöneivel valójában a Marcos diktatúra fennmaradásához 
járulnak hozzá. Ezt leleplezendõ, komoly kockázatot vállalva, 
betört a washingtoni Világbank székházába, és megszerzett 
3000 oldalnyi bizalmas iratot. Ez az anyag szolgáltatta az alapot 
a Development Debacle (A fejlõdés bukása) címû könyvéhez 
(1982), amely hatalmas sikert aratott a fülöp-szigeteki földalatti 
mozgalom köreiben, és nagy mértékben hozzájárult a Mar-
cost 1986-ban végül távozásra kényszerítõ polgári mozgalmak 
elterjedéséhez.

Marcos bukása után Bello csatlakozott az amerikai Food 
First NGO-hoz, és tanulmányozni kezdte a Bretton Woods-i in-
tézmények tevékenységét, elsõsorban az „újonnan iparosított” 
ázsiai országokkal kapcsolatban. Az „ázsiai gazdasági csoda” 
bírálatáról szóló mûve, a Dragons in Distress (Szomorú sárká-
nyok) hat évvel megelõzte a régió késõbbi gazdasági összeom-

lását. Legutóbbi, a fejlõdõ országok gazdasági kihasználását 
és alávetettségét elítélõ könyvében a fejlõdés olyan alternatív 
lehetõségeit kínálja, amelyek ezeket az országokat kevésbé 
szolgáltatják ki a külföldi tõkének.

1995-ben alapító tagja volt a Focus on the Global South 
(Fókuszban a déli országok) szervezetnek, melynek jelenleg 
õ az ügyvezetõ igazgatója. A szervezet célja, hogy a fejlõdés és 
a tõkeáramlás széles körben tapasztalható problémáival szem-
ben alulról jövõ kezdeményezésekkel lépjen fel. A két évvel 
késõbbi ázsiai gazdasági válság idején fontos szerepe volt a 
Focusnak, a továbbhaladás alternatív lehetõségét mutatta fel.

Bello szerint a fejlõdõ országoknak és a nemzetközi 
civil társadalomnak nem a WTO megreformálására kell 
törekedniük, hanem arra, hogy különbözõ intézkedésekkel 
megfosszák azt jelenlegi hatalmától. A cél az, hogy a WTO 
csupán egy legyen azok között a nemzetközi szervezetek 
között, amelyek egymással együttmûködnek és amelyek más 
szervezetek, egyezmények, helyi csoportosások ellenõrzése 
alatt állnak. A déli országok és társadalmak csak ilyen rugal-
mas, kevésbé strukturált világban képesek saját ritmusuk és 
stratégiájuk szerint megteremteni saját értékeiken alapuló 
fejlõdésük lehetõségét, egy olyan világban, amelyben a sz-
ervezetek közötti egyensúly megtartására és ellenõrzésére 
sokféle mód nyílik.

1999-ben Bello vezetõ szerepet játszott a kudarcot vallott 
seattlei WTO találkozó elleni tüntetések és elõadás sorozatok 
megszervezésében, ezért a rendõrség bántalmazta. A 2001-es 
genovai G8-ak csúcstalálkozóján az olasz rendõrséggel is össze-
ütközésbe került, egy rendõrautó kis híján elgázolta. Kulcsfon-
tosságú szerepet játszott a 2003 szeptemberében Cancunban 
megrendezett WTO tanácskozás kisiklatására szervezett civil 
társadalmi stratégia kidolgozásában.

Környezetvédõként Bello szintén vezetõ szerepet tölt 
be. Korábban a Greenpeace Dél-kelet Ázsiai Bizottságának 
vezetõje volt. A Siamese Tragedy (Sziámi tragédia) címû 
1998-as, a thaiföldi környezetrombolásról szóló könyve 
közönségsiker lett, és az egykori thaiföldi miniszterelnök, 
Anand Oanyarachun is elismerésben részesítette, 2000-ben 
pedig a Fülöp-szigeteki Egyetem legjobb könyvért járó rek-
tori díját kapta meg.

Bello hosszú éveken át kampányolt a Fülöp-szigeteken, 
Okinawán és Koreában lévõ amerikai katonai támaszpontok 
megszüntetése érdekében. Részt vett több, a katonai erõk 
kivonását, és az atomerõmûvek megszûntetését szorgalmazó 
egyesülés helyi megszervezésében, és az emberek valós szük-
ségleteinek megfelelõ biztonsági tervezet kidolgozásában.

2001. szeptember 11-e után a déli országok érdekeit képvi-
selve arra ösztönözte az USA-t, hogy ne folyamodjon katonai 
beavatkozáshoz, ami véleménye szerint csak súlyosbítaná a már 
kialakult helyzetet, hanem a terrorizmus gyökerénél (szegénység, 
egyenlõtlenség, igazságtalanság és elnyomás) keresse a probléma 
megoldását. 2002 márciusában béke-missziót vezetett a Fülöp-
szigetek déli részén fekvõ Basilan szigetre, ahová az amerikai 
hadsereg speciális erõket rendelt ki. Bello volt az ázsiai parlamenti 
képviselõk és civil aktivisták 2003 márciusában Bagdadba látogató 
béke-missziójának egyik vezetõje is. A misszió egy utolsó kísérletet 
tett arra, hogy megállítsa Irak amerikai megszállását.

Bello a közelmúltban és jelenleg az alábbi feladatokat látta 
és látja el:
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Az Akbayan, a leggyorsabban növekvõ Fülöp-szigeteki 
párt elnöke, a Fülöp-szigeteki Egyetem szociológia és közi-
gazgatás tanszékének professzora, a Focus ügyvezetõ igazgató-
ja, a Greenpeace Dél-kelet Ázsia vezetõ bizottságának tagja, a 
Los Angeles-i California Egyetem Dél-kelet-Ázsiai tanszékének 
vendégprofesszora, a Food First Nemzetközi Fórum  a Globa-
lizációról vezetõségi tagja.

Bello legjelentõsebb könyvei: American Lake: The nu-
clear peril in the Pacific (Peter Hayessel és Lyuba Zarskyval, 
1984); People and Power in the Pacific (1992); Dark Victory: 
The United States and Global Poverty (1999); Global Finance: 
Thinking on regulating speculative capital markets (2000); 
The Future in the Balance: Essays on globalisation and resist-
ance (2001). 1998-ban a legjobb nemzetközi tudósítás kategó-
riájában Bello megkapta a New California Média díját. A belga 
Le Soir egyik cikkében így fogalmaz: „Bello a legelismertebb 
globalizáció ellenes gondolkodó Ázsiában.”

WALDEN BELLO BESZÉDE

Minden alkalommal, amikor barátaim, társaim és kollégáim grat-
ulálnak a díjhoz, elmondom, hogy az Alapítvány valójában rajtam 
keresztül e bimbózó és sokszínû mozgalom valamennyi tagjának 
munkáját részesítette elismerésben.

A WTO a nagy iparvállalatok érdekeit szolgáló globalizáció 
legfelsõbb intézménye. A 2003 szeptember 14-én Cancunban 
megrendezett ötödik naggyûlésének összeomlásával a globáli-
záció létjogosultsága alapvetõen megkérdõjelezõdött.

A WTO megalapítása (1995) a fejlõdés irányát a globalizá-
cióban jelölte meg, egyben azt is kijelentve, hogy az ezt ellen-
zõk az ipari forradalom géprombolóinak sorsára fognak jutni. 
Hogyan is ellenezhetné bárki a globalizációt, amikor az a piac 
láthatatlan kezétõl vezérelve, a nemzetközi nagyvállalatokon 
keresztül mindenféle jóval ellátja az egész világot?

Az 1990-es években mozgalmunk kitartóan állta a megvetõ 
pillantások kereszttüzét. Akkoriban ugyanis úgy tûnt, hogy a 
világ legnagyobb kapitalista gépezete – az amerikai gazdaság 
– örök fejlõdésre van kárhoztatva. Mi viszont makacsul állítot-
tuk, hogy a nagy iparvállalatok jövedelmezõségét szem elõtt 
tartó gondolkodás és a kereskedelem liberalizációja krízishez 
vezet, és erõsíteni fogja a különbözõ országok közötti, valamint 
az egyes országokon belüli egyenlõtlenséget, és növelni fogja 
a szegénységet a földön.

Az 1997-es ázsiai gazdasági válság durva példája volt annak, 
hogy a tõkeáramlás szabályozásának megszüntetése milyen 
destabilizációs hatással jár. E válság 1997 végzetes nyarán 1 mil-
lió thaiföldit és 22 millió indonézt sodort, néhány hét leforgása 
alatt, a létminimum alá. Az ázsiai gazdasági válság volt az egyik 
olyan jelentõs esemény, amely felnyitotta az emberek szemét, 
és ráébresztette õket a hideg és kegyetlen valóságra. Kiderült, 
hogy a szabadkereskedelmi politika, amelyett a Nemzetközi 
Valutaalap és a Világbank mintegy 100 fejlõdõ és átalakulás-
ban lévõ országra rákényszerített – kevés kivételtõl eltekintve 
– nem növekedéshez, gyarapodáshoz és egyenlõséghez veze-
tett, hanem a gazdasági stagnálás, a szegénység és az egyenlõt-
lenség ördögi körét indította el. 2001-re nemcsak szeptember 
11. – a szabadpiaci fundamentalizmus felett kimondott utolsó 
ítélet napja – miatt emlékezünk. Ebben az évben, miközben 
az argentin neoliberális gazdaság összeomlott, az USÁ-ban 
a szabályozás alól felszabadított világméretû kapitalizmus a 

befektetõk 4.6 trillió dollárnyi vagyonát (az USA GDP-jének 
felét) semmisítette meg, és ott is megkezdõdött a stagnálás és 
a növekvõ munkanélküliség korszaka.

Ahogy a világméretû kapitalizmus egyik válsága a másikat 
érte, egyre több helyen, az utcán, a munkahelyeken és a poli-
tika színterén is szervezkedni kezdtek a kapitalizmus destruktív 
tanai ellen. 1999 decemberében több mint 50 ezren tüntettek, 
és a Seattle-i kongresszusi központban több fejlõdõ ország ko-
rmánya tiltakozott a WTO harmadik nagygyûlése ellen. Ugyan 
kevésbé drámai módon, de világszerte többen lázadtak a világ-
gazdaság két másik tartópillére, a Nemzetközi Valutaalap és a 
Világbank ellen is, ami nem tett jót ezek hírnevének. A neoliber-
alizmust ellenzõ kormányok kerültek hatalomra Venezuelában, 
Argentínában, Brazíliában és Ecuadorban. A Seattle ll-ként 
emlegetett ötödik cancuni nagygyûlés sokak emlékezetében 
összekapcsolódik Lee Kyung-Hae, koreai gazda barikádokon 
lelt önfeláldozó halálával. Mindössze három héttel ezelõtt Mia-
miban a civil társadalom és a fejlõdõ országok kormányainak 
hasonló összefogása arra kényszerítette Washingtont, hogy 
vonja vissza a kereskedelem és a befektetés liberalizációjára 
kidolgozott radikális programját, amelyet az Amerika Szabad 
Kereskedelmi Terület (Free Trade Area of the Americas) a 
nyugati félteke országaira kívánt rákényszeríteni.

Mozgalmunk az igazság, az egyenlõség és a béke elkötele-
zettje. Sosem hittünk a globalizáció mellett szóló érveknek, és 
hogy a globalizáció felgyorsulása valóban a „folyamatos béke” 
korszakához vezetne. Ellenkezõleg, régóta hangoztatjuk, hogy 
a globalizáció elõrehaladtával a gazdaság és a társadalom desta-
bilizációja, és az ezzel járó bizonytalanságérzet csak erõsödni 
fog, és nõ a konfliktusok száma. Felhívtuk a figyelmet arra, 
hogy a nagy iparvállalatok logikáját követve a globalizáció az 
agresszív imperializmus korszakának elõhírnöke. Ez pedig 
nem tûr meg semmilyen ellenzéket, és hatalmat gyakorol a 
természeti erõforrások és a kötött piac felett.

Jóslatunk beigazolódása vajmi kevés örömmel töltött el 
bennünket. Akcióba léptünk, és az igazságosságért és a békéért 
elindított mozgalmuk az egész világra kiterjedõ erõvé válva, 
több tízezer embert mozgósított világszerte, hogy Irak tervezett 
megszállása ellen tüntessen 2003. február 15-én. Az amerikai 
és a brit megszállást nem tudtuk megakadályozni, de nagyban 
hozzájárultunk ahhoz, hogy a megszállás törvénytelensége nyil-
vánvalóvá váljon, és jelentõsen megnehezítettük a nemzetközi 
törvényeket és a genfi egyezmény több ide vonatkozó pontját 
arcátlanul megsértõ támadók helyzetét.

A február 15-i tüntetés alkalmából a New York Times azt írta, 
hogy ma már csak két világhatalom létezik: az USA és a világ 
civil társadalma. Nincs kétségem afelõl, hogy az igazságosság 
és a béke erõi gyõzedelmeskedni fognak afelett a véres, önzõ, 
erõszakos birodalom fölött, amit jelenleg az USA megtestesít.

Mozgalmunk felfelé ívelõben van, de hatalmas és nehéz fela-
datok elé nézünk. Például véget kell vetnünk Irak és Afganisztán 
amerikai megszállásának. Meg kell akadályoznunk, hogy az 
izraeliek elpusztítsák a palesztinokat. Érvényesítenünk kell a 
törvény elõírásait az olyan gaz és csaló országok felett is, mint 
az USA, Nagy Britannia vagy Izrael.

Mindenekelõtt a világgazdaság szabályait kell megváltoztat-
nunk, mivel a világ egészére kiterjedõ kapitalizmus  a társada-
lom és a környezet széthullásához vezetett. Mozgalmunk 
nemcsak a régi struktúrák felbontása miatt jelent kihívást a 
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fennálló rendszer számára, hanem azért is, mert mindezt úgy 
tesszük, hogy közben szabadon merjük engedni a fantáz-
iánkat és képesek vagyunk megnyerni az embereket az új 
rendet kialakító programjaink és elképzeléseink számára. 
Az új világrend pilléreiként szolgáló alapelvek már jelen 
vannak, még ha a jelenlegi rendszer ideológusai ennek az 
ellenkezõjét állítják is. A leglényegesebb ezek közül az, hogy 
a fennálló gazdasági rendszer helyett – a kiváló magyar szo-
ciáldemokrata, Polányi Károly gondolatát idézve – a piacot 
„vissza kell ágyazni” a társadalomba, a közösségi értékek, a 
szolidaritás, az igazságszolgáltatás és az igazságosság irányítása 
alá. Nemzetközi viszonylatban vagy azt kell elérnünk, hogy 
megszûnjön a gazdasági globalizáció, vagy azt, hogy az ipari 
nagyvállalatok profitorientált, torz és torzító logikájától men-
tesen, a gazdaság valóban nemzetközivé válhasson. Mindez 
azt jelentené, hogy a nemzetközi gazdaság nem a helyi és a 
nemzeti gazdaság szétesését, hanem ezek fejlõdését és meg-
erõsödését támogatná.

A jövõ perspektívája és az alapelvek adva vannak; a 
kérdés az, hogyan tudják a különbözõ társadalmak ezeket az 
alapelveket és programokat saját értékrendszerük, tempójuk 
és társadalmi rendszerük szerint megvalósítani. Mozgalmunk 
felfogása talán posztmodernnek tûnik, de a neoliberalizmus 
és a szocialista bürokrácia bizonyos szempontokból rokon 

nézeteivel szemben állítjuk, hogy nemcsak egyetlen me-
goldás létezik. Itt már nem egy, hanem több alternatíva is 
lehetséges.

Ebben a szorongató helyzetben a világ valamennyi 
közössége számára sürgõsen meg kell találnunk ezeket a biztos 
és mûködõképes alternatívákat, hiszen tapasztalataink szerint, 
a régi rendek görcsös haldoklása nemcsak hatalmas lehetõsé-
gekkel, hanem nagy veszélyekkel is jár. A XX. század elején 
a forradalmi gondolkodású Rosa Luxemburg azóta híressé 
vált állítása szerint a jövõ a barbárság kora lesz. Az 1930-40-es 
években a fasizmus képében majdnem gyõzelmet aratott a 
barbárság. Ma ehhez nagyon hasonló helyzetet teremt az ipari 
nagyvállalatok érdekeit szolgáló globalizáció. Az instabilitás 
és csalódottság pedig a fasiszta, fanatikus és önkényeskedõ 
populista mozgalmak melegágya. A globalizáció nemcsak 
a hozzá fûzött reményeket vesztette el, hanem sokak életét 
meg is keseríti. Az emberi szolidaritást és közösséget képviselõ 
erõknek nem marad más választásuk, minthogy haladék nélkül 
közbelépjenek, és meggyõzzék a kiábrándult tömegeket arról, 
hogy – amint az a Porto Alegre-i Világ Társadalmi Fórumon 
elhangzott – igenis lehetséges egy másik világ. Máskülönben, 
ahogy az az 1930-as években történt, a fellépõ ûrt a terroristák, 
a jobboldali vallásos és világi néplázítók, valamint az irracion-
alitás és a nihilizmus tölti be.

Trom Kata fordítása


