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EMBERHEZ MÉLTÚAN LAI<NI
Alig múlt egy éve, hogy a kanadai Vancouverben lezajlott az első világ

konferencia az emberiség lakásviszonyairól. Korai lenne még megoldásokról
beszélni - [obban, szebben lakik-e azóta az emberiség, többnek jutott-e ember
hez méltó fedél a feje fölé? A tudósok számításai szerint a vancouveri kon
ferenciától a mai napig körülbelül húszmillió lakást kellett volna építeni 
ehelyett inkább földrengések. katasztrófák döntötték romokba a már meglevőket

is. A lakáskérdés függetlenül a társadalom Ideológiájától : probléma maradt mind
a szocialista, mind a kapitalista, mind a fejlődésben levő társadalmakban. Csak
mínőségileg van különbség; mig az északi földtekén az építészek, lakástervezők.

politikusok az optimális egy főre eső lakótér nagyságan vitatkoznak - addig
a déli földtekén szó szerínt azt a' legolcsóbb fedelet keresik a szakértők, amin
nem csurog át az eső, nem süt be a trópusi nap, s amelyet nem fúj el a szél.

A vancouveri konferencia (1976. május 30-tól [úníus ll-ig) új nevet választott
magának: Habitat. A latin eredetű kifejezés a biológia tudományos szótárából
származik, ahol az állatok, illetve a növények életteret [elenti. A huszadik
század végén döbbent rá először az emberiség arra, hogy élettere a lakótérre
szűkült le, és legfontosabb feladata ezt a lakóteret valóban emberhez méltó
"lakássá" tenni. A Habitat-konferencia folytatja a világkonferenciák sorozatát,
amelyektől az optimisták forradalmi változásokat, a pesszimisták pedig semmi
kézzelfogható eredményt nem várnak. Az igazság azonban valahol a félúton van.
Az eddigi világkonferenciák mínd azt bizonyítják, hogy a hatás, a pozitív irányú
változás csak évek múlva, lassan lesz mérhető. Az elvi politikai vagy erkölcsi
határozatok és irányelvek aprópénzre váltása. gyakorlati kivitele lassú munka _.
de nem teljesen eredménytelen. A dialógus, a megoldásokat kereső viták nemzeti,
közösségí vagy helyi síkon tovább folytatódnak. így remélhetünk változásokat a
bukaresti népességi világkonferencíától, a római világélelmezési konferenciától, a
mexikói .nőí világkonferenciától vagy a legutóbbi nairobi-i világkereskedelmi konfe
renciától. Egyáltalán, jó az, ha a világ népei, kormányai, szakértői közbsen
összeülnek és megtárgyalják az emberiség határokat átívelő közös problémáit.
Még akkor is, ha az eredmény az első látásra nem kézzelfogható. Egyre inkább
kialakul az a szokás is, hogy a "hivatalos" világkonferenciával párhuzamosan
"nem hivatalos" konferenciát is tartanak, ahol még kritikusabban, szenvedé
Iyesen napfényre kerülnek azok a problémák is, amelyek a .,hivatalosaknak"
esetleg kényelmetlenek. Maga a vancouveri Habitat-konferencia gondolata .1972-ben
Stockholmban a környezetvédelmi konferencián öltött testet - és ebben nem kis
szerepet játszottak a "nem hivatalos" mellékkonferencia résztvevői.

A konferencia célkitűzése a városi és vidéki lakásviszonyok anyagi, társadalmi,
kulturális és szervezettségi szempontokból való vizsgálata volt. A résztvevők

tehát elsősorban az adott helyzet feltárására törekedtek; ténymegállapításokra.
amelyek elengedhetetlenek a helyes analízishez. A delegátusok általában saját
problémáikat adták elő - és vázolták azokat a megoldásokat is, amelyeket az ő

országukban a lakásproblémára már megtaláltak ; de sajnos kevéssé foglalkoztak
a világgal. A helyi megoldásokból nem alakult ki egy, az egész világra érvényes
színtézís, Nem csoda tehát, hogy a záróegyezmény is csak az egészen globális
elveket hangoztatta. Az egyetlen pont, amelyben minden delegáció egyetértett, a
telekspekuláció elleni tiltakozás volt. A kormányoknak először is egységes védő

törvényhozást kell kídolgozníuk, amely minden állampolgárnak egyenlő esélyt
biztosít a házhely megszerzésében, A résztvevők elismeréssel adóztak a szocíalísta
országok eredményes harcának a telekspekuláció ellen és elítélték főleg az ázsiai
és dél-amerikai törvényhozásokat, melyek a szegényebb városi néprétegeket gya
korlatilag kizárják a telekvásárlásból és a saját ház, illetve lakás megszerzéséből.

A vancouveri Habitat-konferencián 134 ország képviseltette magát, ezenkívül
1500 polgármester és 175 nemzetközi, érdekelt szarvezet is részt vett a munkában.
A közös fórum munkáiból, ha szintézls nem is alakult ki, bizonvos tendenciákat
ki lehet olvasni. Az első ilyen tendencia az úgynevezett ,.dernogrMiai rrvorsutás".
A szakértők megállapították ugyanis tudományos starisztikaí előjelzéses mód
szerekkel, hogy az eddigi elképzelések és "jóslások" (pl. még a komoly .Club of
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Rome' előrejelzései is l) ma már meghaladottak, és a valóság, valamint a jövő

fejlődési ritmusa. a városi lakosságót illetően még rohamosabb és még több
gondot okoz. Egy-két kiragadott statisztikai adat szinte apokaliptikus víziót tár
szemünk elé. Kétezerben például Kairó lakosainak száma 15 míllíó lesz, Mexikó
városé 31 millió és a braziliai Sao Pauloé 26 millió. Kétezerben a míllíós városok
kétharmada már a déli földtekén, az ún. fejlődésben levő országokban lesz. Két
ezerben nyolcmilliárd lesz a föld lakosainak száma; ezeknek mintegy kétharmada
mílliós városokban fog élni. A nagyvárosok növekedési tempója háromszor gyor
sabb. mint a vidéké. Az elkövetkező harminc évben 600 mlllíó új lakásra lesz
szükség - természetesen úgy, hogy elméletileg a ma meglevőkből .egy sem kerül
lebontásra ! És végül: a harmadik évezredben 3500 milliós város lesz a földön 
több mínt tízszer annyi, mint jelenleg.

Az új világvárosok problémái a konferencia egyöntetű véleménye szerint
egyenlőek lesznek a kül-, illetve peremvárosok problémáival. Ezek a "modem"
külvárosok, mint rákos daganatok terjeszkednek feltartóztathatatlanul a fejlé'5
désben levő kontinenseken. Külváros és nyomortelep ezeken a világrészeken
egyet jelent. Nyomortelepek sajnos léteznek még az úgynevezett tej lett társadal
makban is. Egy . lényeges szocíológíaí különbség van azonban az északi félteke
és a déli félteke nyomortelepel között, Míg nálunk, északon a nyomortelep lakói
általában rezignált, győkerüket vesztett, esély nélküli emberek és a szoclálís tör
vények gondozottaí - addig Afrika, Ázsia és Dél-Amerika országaiban a nyo
mortelepek lakói energikus, fiatal, kezdeményezőképes emberek. családok, akik
a városban akarnak új életet kezdeni. A szociálís igazságtalanságot ők érzik a
legjobban - a forradalmi változasok potenciális hordozói is a soraikból kerülnek ki.
Ma a földön kétszáz millió ember él ilyen külvárosí :nyomortelepeken - melyeket
a szakirodalomban squatter, slum, [avella vagy bídonville névvel illet. A világ
összes városi lakosságának 40%-át teszi ki jelenleg - kétezerreazonbana
városlakók kétharmada lesz slum-lakos. Tíz év múlva a legszerényebb számítások
szerint is ezer millió ember fog nyomortelepeken élni.

Egyes fejlődésben lévő országok kormányai a haladás nevében, harcot in
dítottak anyomortelepek ellen, Elindultak a dömnerek és buldózerek Indiában
és Dél-Amerikában. hogy elsöpörjék a keménypapírból. zsákvászonból, benzines
hordókból összetákolt viskóerdőket. Kalkuttában még Indira Gandhi kormánya
alatt (főleg fia kezdeményezésére) szanálás ürügyén naponta több négyzetkilo
méter squattert "tisztítottak meg" a gépek. Az emberek azonban fürgébbek
voltak a dömpereknél - néhány kilométerrel odébb, egyetlen éjszaka, szlnte a
földből újra kinőtt a letarolt viskóerdő. Az elűzés és a lerombolás tehát nem meg
oldás. A megoldás útját Barbara Ward vázolta három szóval : víz, csatorna, köz
lekedés. 1) Víz. A biológiailag tisztátalan víztől naponta 2!i.000 ember pusztul el.
Barbara .Ward szerínt a világ kormányainak évente háromezer millió dollárt
kellene tíz évig a városi vízellátási program rendelkezésére bocsátaniuk, és ak
kor minden városlakó egészséges vízhez jutna. 2) Csatornázás. A fedett szennv
vízlevezetés megteremtené az alapvető higiénia feltételeit, csökkentené a patká
nyok számát és számos járványt. illetve népbetegséget szüntetne meg. 3) Köz
lekedés. A busz- és villamosiáratok legfeljebb a külvárosok belső gyúrúiét érin
tik. Innen a leülvárosok széléig még hosszú gyaloglás vár az ott lakókra. Az
odavezető utak járművek számára járhatatlanok. Nyáron- portenster - télen
hó. eső, sár. Kiszámították már azt is. hogy például Dél-Amerikában egy egy
mill.ió lakosú városban a killvárosok lakóinak naponta öt kilométert kell gya
logolniuk a rnunkahelvlg vagy a városközpontig - egy ötmiIliós városban ez
a távolság tíz kilométerre nő.

A Habitat-konferencia egyik szóvivőjét újságírók megkérdezték, milyen lesz
a huszonegyedik század városa, A válasz szerény volt. nem beszélt felhőkarco

lókról, magasvasútról. bevásárló-központról. hanem egyszerűen azt mondta: ~
ideális világváros külváros lesz vízvezetékkel, csatornával és közlekedési szol
gálattal.

Mi is feltehetjük a kérdést: maradnak-e tehát nyornortelepek? Pléhtetejű
faházak, vályoaviskók? A válasz talán meglepőe a külvárosí nyomortelepek prob
lérnája a fejlődésben lévő országokban. elsosörban nem ház-probléma. Nem az
a kérdés, hogy a milliók bádogviskóból vadonatúj betonkalitkába költözzenek.
Hongkong és Színgapur külvárosaíban húszemeletes bérházakban laknak a sze-
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gények. Repülőgépről míndenesetre impozánsabb látvány, mint Kinshasa pálma
levélkunyhói vagy Mexikó-City deszkabódéi - emberinek azonban ez sem em
beribb! A nyomortelepek problémáit fokozatosan kell megoldani. Első helyen
áll a biztos. állandó munkaalkalom (harc a munkanélkülíség ellen), másodszor
a helyes táplálkozás, harmadszor az iskolázás és a továbbképzés (harc az anal
fabetizmus ellen), negyedszer az egészségvédelem, és végül utoljára a saját ház
vagy lakás birtoklása. A rendszeres fizetésből élő képzett kulvárosl család fel
fogja tudni építeni azt a lakóhelyet, amely neki a legjobban megfelel. Egyre jobban
terjed a szakértők között a külvárosi lakosság önsegélyzésénelc propagálása és
erősítése. Az építési és Iakószövetkezetek, a helyi kezdeményezésen alapuló
lakóprogramok egyre több támogatást kapnak mind a nemzetközi, mind a
privát (köztük természetesen a katollkus) segélyszervezetektől.

Említsük fel példának a, dél-amertkal ún. "Site+Service Project"-eket. Az
európai segélyszervezet (Caritas, Misereor stb.) hatalmas telket vásárol a kül
városban, felparcellázza, utcát épít, vízvezetéket és csatornát ásat, esetleg a
villanyt is bevezeti. Az új telepesek szövetkezetet alkotnak és a szervezettől

egyéni hitelt kapnak, amit kamat nélkül tíz éven belül visszafizetnek. A szö
vetkezet beszerzi az építkezéshez legszükségesebb anyagokat, majd minden család
saját ízlésének és igényének megfelelően, saját munkájával felépíti a házat. A
vancouveri konferencia egyik munkacsoportja ezt a témát ("Self-help and Low
-Cost-Housíng") elemezte részletesen. Míntegy száz építészmérnök és' szakértő
negyven országból napokon keresztül viták, előadások és filmvetftések kere
tében kereste a legcélravezetőbb megoldást. Az önsegélyprogramole mindenesetre
[avallásra találtak. Megállapították, hogy az új, egyszerű építési módszerek
nem annyira technikai kérdések, mínt inkább szociálpolitikaiak. Az emberiség
felének lakásproblémái vannak; a szebb, jobb, emberibb lakáshoz való jog az
elemi szabadságjogokhoz tartozik, s amíg ez a jog nincs biztosítva, addig nem
lesz társadalmi béke sem.

A településpolitikában sem a szubvencionálás, sem a h'telprogramok nem
vezettek sikerre. Míndkét esetben bebizonyosodott, hogy a fejlőlésben levő or
szágokban ezen az úton csak a tehetősebb középréteg jutott jobb, szebb lakás
hoz - a külvárosl proletariátus számára még a hosszú lejáratú, előnyös kamatú
hitel is elérhetetlen álom. Az ilyen településpolitikai és hitelpolitikai meggon
dolások mögött az európai mentalitás búvik meg; legtöbbször európai kormányok
és segélyszervezetek próbálják az európai megoldást Dél-Amerikába vagy Af
rikába átültetni - de ez természetesen nem vezet sikerre. Mind ez idáig a ko-
operatív önsegélvzés bizonyult a legsikeresebb módszernek. .

A kezdeményezés, a változáshoz szükséges akarat a nyomornegyedek lakói
tól magától indul ki. Szabadon választott szóvívőík képvisel-k Ezt az "akaratot"
a hivatalos szerveknél. A hiányzó tőkét a· meglévő kihasználatlan munkaerő

fedezi - ahogyan ezt Vancouverben az egyik résztvevő is kifejezte: ,.A mi
tőkénk az emberí : munkaerő!" Az igazi, eredményes lak6szövetkezet azonban a

. lakóházak felépítése után sem szűnik meg. A cél nem annyira az .építsd magad'
elvének megvalósítása. hanem az .ígazgasd magad' érvényre juttatása. Az ön
erőből felépült új városnegyedben új társadalmi közősség alakul ki, mely az
első közösségí tapasztalat síkerélményén felbuzdulva most már társadalmi és
politikai öntudatát is fejleszti. A részvételből (participatio) lassan fejlődés, ha
ladás lesz (emancípatíó). Nemcsak a saját ház lesz fontos, a tető a család feje
fölé, hanem az utca is, a vízszolgáltatás, a csatornázás majd egy
későbbi stádiumban a helyi egészségi szolgáltatás, az óvoda, az iskola, a kul
túrház,ac-sportközpont, az öregek otthona stb.

Dél-Amerikában, Afrikában már számos példa áll előttünk az ilyen szövet
kezeti városnegyedek létesítésére. A helyi ero>házak - mind katolikus, mind
protestáns részről - példásan kiveszik részüket az '.Íj -Iakóközösségek megala
kftásából. Az új keresztény bázisközösségek az emberi haladás, a társadalmi,
gazdasági, és politikai felszabadításért folyó harcban az első sorokban küzdenek
a fejlődésben lévő kontinenseken.
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