
Az aranyló Bengál
földjén…
2010 júniusában Budapesten járt a Nobel-békedíjas bangladesi köz-
gazdász professzor, Muhammad Yunus, aki a megtisztelő nemzetkö-
zi díjon osztozik a Falvak Bankjával (Grameen Bank). Az Egyesült Ál-
lamokban tanult, ma a Chittagongi Egyetem professzora világszerte
ismertté vált egy 1974-re visszanyúló kezdeményezéssel, amelynek
lényege az volt, hogy mikrohiteleket kell adni a nagyon szegény és el-
esett bangladesieknek, főleg az asszonyoknak. Először a saját zsebé-
ből adott 42 családnak összesen 27 dollárnak megfelelő összeget köl-
 csönbe, hogy vásároljanak nyersanyagot, és ne szoruljanak a falusi
uzsorásra termékeik előállításával. Két év múltán kutatási programot
szervezett, amelynek keretében az egyetem környékén található fal-
vakban kezdték el a kölcsönök folyósítását. 1983-ban egy bangladesi
kormányrendelet a projektet önálló bankká alakította, amelynek mű-
ködéséhez a Ford Alapítvány biztosított tőkét. 2007-ben a Grameen
Banknak országszerte 2468 fiókja működött, és több mint 24.703 al-
kalmazottat foglalkoztatott, tevékenysége kiterjedt 80.257 falura.1

A kedvezményezettek tekintélyes része csatlakozott is a Bankhoz,
és tulajdonosként tekint rá. Ugyanaddig 7,34 millióan vettek fel köl-
csönt, 97 százalékuk nő. A visszafizetési ráta általában 95 százalék
körüli, egyes években még magasabb volt, és elérte a 98 százalékot.
Megalapítása óta a Bank 6,55 milliárd USA dollárnak megfelelő ösz-
szeget kölcsönzött. A program ma már 43 országban működik. Yunust
és kölcsönrendszerét érik támadások is. Kritikusai között megtalálható
az ország miniszterelnöke és sokan mások is. Hazai bírálói azt ve-
tik a Grameen Bank szemére, hogy 20 százalékos kamatra ad köl-
csönt, ami alig jobb a falusi uzsorakölcsönnél. Ez azonban nem áll-
ja meg a helyét: a dél-ázsiai szubkontinensen hagyományosan a falusi
pénzkölcsönző valódi uzsorakamatot szed, ami a kereslettől függően
bármilyen magas is lehet, és ez az oka annak, hogy a vidéken élők
könnyen és végzetesen eladósodnak, nem lévén más lehetőségük ki-
segítő, a szerény gazdálkodás fenntartását lehetővé tevő, vagy akár
a természeti katasztrófákat — aszály, áradás, nagy esőzés — áthidaló
pénzeszközökre szert tenni.

A mikrohitel-rendszer szociológiai áttekintése előtt célszerű némi
bepillantást nyerni abba a világba, ahol az ötlet megszületett és
szárba szökkent.

Területén vonul át a bővizű Brahmaputra, amely a Méghnával és a
Gangesszal (itt Padmának hívják) egyesülve éri el a Bengáli öblöt.
Deltavidéke oly hatalmas, hogy a folyók ágai alig különböztethetők
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meg a tengertől. A nagyarányú erdőirtások következtében és a klí-
maváltozás hatására ezen a vidéken rendszeressé váltak a hatalmas
árvizek. A trópusi éghajlat alatt gyakoriak a hatalmas tájfunok és
cunamik. Az ország területe csaknem teljes egészében síkvidék, és na-
gyon alacsonyan húzódik a tengerszint fölött. Egyesek úgy tartják,
hogy a klímaváltozást kísérő tengerszint-emelkedés belátható időn
belül legalább húsz millió bangladesit kényszerít majd menekü-
lésre. E szomorú képnek viszont ellent mond, hogy a tápanya -
gokban gazdag alluviális talaj kiválóan alkalmas a rizstermesztésre
és egyéb mezőgazdasági termények előállítására.

A természet időről-időre csapást mér a függetlenségét alig negy-
ven esztendeje kivívott országra. Emlékezetes az 1998 szeptembe-
rében Bangladesre lesújtó árvíz, ami elsöpört háromszázezer házat,
megölt ezer embert és harminc millióan váltak hajléktalanná, 135
ezer szarvasmarha pusztult el, 9.700 km út semmisült meg, és az
ország területének kétharmada került víz alá.2

A terület történelme is sok vihart élt meg. Eltekintve a korábbi évez-
redektől, amikor része volt az indiai szubkontinens államalakulatai-
nak és eseményeinek, kezdetben itt alakult ki és szilárdult meg az in-
diai brit uralom. Ez volt az a terület, ahol a moguloktól átvett
közigazgatást és földbirtokviszonyokat az angolok lassan átalakítot-
ták. A 19. században a megszilárduló brit-indiai tartományi rend-
szerben Bengál hamarosan a nemzeti reformmozgalmak, az irodalom
központja lett és elindult az iparosodás útján. Egyúttal India egyik
éléstára is volt, rizstermesztése oly bőséges volt, hogy más brit gyar-
matokra is innen exportálták. Egyebek között itt vezették be az ültet-
vényes gazdálkodást, amely korszerű haszonnövényeket — egyebek
között jutát — termesztett. Ez a gazdasági fellendülés jelentős urba-
nizációval járt.3 A juta ipari feldolgozása Kalkutta, a tartomány nyu-
gati felének nagyvárosa körül alakult ki. Nagy jelentősége volt a
va sút hálózat és a távíró kiépítésének a gazdaság fellendülésében,
a helyi piacok kibontakozásában, és nem volt elhanyagolható a fo-
lyami hajózás sem, különösen a gőzhajók megjelenését követően.

Risley és Gait (1903) közreadta az 1901-es indiai népszámlálás tel-
jes dokumentációját, eszerint Bengál tartomány lakossága 78.493.410
fő volt. Megemlítik, hogy 1896–97-ben a tartományban éhínség pusz-
tított, főképpen a törzsi népesség körében. A tartomány keleti felében
a népesség növekedése közel a kétszerese, azaz mintegy 13 százalék
volt, szemben a nyugati résszel. A jelentés közreadásának idején a
szerzők általában jó mezőgazdasági kondíciókról számoltak be.4

Az időközben átalakult brit-indiai rendszerben Kalkutta volt az al-
király székvárosa. 1905-ben Curzon alkirály úgy döntött, hogy Bengál
tartomány túlságosan nagy, és arra való hivatkozással, hogy kormá-
nyozhatatlan, kettéosztotta. A nyugati rész volt az iparosodott tarto-
mány, ahol erőteljes nyugati hatás érvényesült, a keleti részben vi-
szont a földbirtokosok hinduk voltak és a parasztok muszlimok. Ma
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már az utódállamokban ezt az eseményt és mindazt, ami a nyomában
kibontakozott, eltérően értelmezik, de az bizonyos, hogy nagy len-
dületet adott a nemzeti függetlenségi mozgalomnak, és Indiában
megerősítette, jószerivel első alkalommal helyezte előtérbe a nemzeti
összetartozás gondolatát. A megosztást az országos felháborodás
miatt nem lehetett fenntartani, és 1911-ben a két részt ismét egyesí-
tették, a fővárost pedig áthelyezték India szívébe, Delhibe.

A második világháború alatt 1943-ban a régiót, az osztatlan Bengál
tartományt hatalmas éhínség sújtotta, aminek mintegy három milli-
óan estek áldozatául. A katasztrófát meg lehetett volna előzni az el-
osztás, a szállítás megszervezésével, az áruhalmozás és a korrupció
keménykezű kiiktatásával, ez azonban már csak utólagos bölcsesség
volt, és senki se gondolta, hogy ekkora katasztrófa megismétlődhet.

Az indiai nemzeti függetlenségi mozgalom évtizedeiben a muszlim
népesség saját útjait járta az egész országban, és megfogalmazta a kö-
veteléseit. M. A. Jinnah elmélete szerint a hinduk és a muszlimok két
nemzetet alkotnak, és a muszlimok soha nem rendelkezhetnek egy-
forma jogokkal az egységes Indiában. Így lett a szubkontinensen ál-
lamalkotó tényező a vallási hovatartozás. Végül nehéz tárgyalások
után 1947. augusztus közepén létrejött két domínium: Pakisztán és
India. Pakisztán része lett Kelet-Bengál, amit 1955-től Kelet-Pakisz -
tánnak neveztek el. Az új határok két, gazdaságilag nagyon is integ-
ráns tartományt kettészeltek. Ez történt Pandzsábban és Bengálban.
Ismét levált tehát Nyugat-Bengál, amely ma az Indiai Köztársaság
egyik tagállama, itt volt a jutafeldolgozó ipar. A termőterület pedig
Kelet-Bengálban maradt. Arról ma már kevés szó esik, hogy a meg-
osztást véres események kísérték és hatalmas népmozgás is.5 A fel-
osztás a hinduk és muszlimok szétválasztását nem oldotta meg: ma
Indiában mintegy 120–130 millió muszlim él,6 és Banglades lakossá-
gának is több mint 10 százaléka hindu. A két pakisztáni államtest kö-
zött pedig 1600 km szélességben India helyezkedett el, és a két állam
azonnal fegyveres konfliktusba keveredett egymással, így Nyugat- és
Kelet-Pakisztán kapcsolattartása meglehetősen körülményessé vált.

Kelet-Pakisztán nem számolt néhány tényezővel: hogy a nyugati
országrész nem tekinti egyenrangú partnernek, hogy rá akarja
kényszeríteni a bengáliakra az urdút, mint hivatalos nyelvet, ami-
nek még az írásmódja is más, mint a bengálié, és ott senki se érti.
Nem meglepő, hogy már az ötvenes évek elején nagyhatású politi-
kai mozgalom bontakozott ki a nyelv védelmében, amit a nyugati
rész megszálló katonái mind keményebben nyomtak el. A vég-
eredmény az lett, hogy mintegy három millió bengálit öltek meg, és
1971-ben már tíz millió kelet-pakisztáni menekült át a szomszédos
Indiába, nehéz helyzetbe hozva az ottani vezetést. Végül a bengáli
felkelők megfelelő katonai kiképzést kaptak Indiá ban, és az indiai
kormány nehéz diplomáciai tárgyalásokon elérte, hogy a nagyha-
talmak tűrjék el India katonai beavatkozását. A harc a Mukti Bahini,
a felkelők fegyveres szervezete és az indiai reguláris haderő meg-
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lepetésére szinte semeddig se tartott: a pakisztáni hadsereg meg-
adta magát. Létrejött a független Banglades.

1972-ben elfogadták az új állam alkotmányát, amit azóta 14 alka-
lommal módosítottak, de a politikai turbulenciák nem jutottak nyug-
vópontra, és még a függetlenségi harc vezető politikusát, Mujibur
Rahmant is meggyilkolták. Sokáig a polgári és a katonai erők inga-
tag együttműködése és küzdelme jellemezte a bangladesi belpoliti-
kát, de az utóbbi években megszilárdulni látszik a parlamenti de-
mokrácia, amely egyebek között kemény harcot kénytelen folytatni
a korrupció ellen, hiszen Banglades az elmúlt években egy ízben már
kivívta a világ legkorruptabb társadalmának kétes értékű rangját.

A fiatal állam élete harmadik évében járt, amikor az éhínség ismét
lecsapott és mintegy másfél millió ember életét követelte. Az éhín-
séghez járvány is kapcsolódott. 1974 márciusában kezdődött, és köz-
ben a Brahmaputra is hatalmas árvízzel öntötte el a termőterülete-
ket. Az 1943-as éhínségből már jól ismert jelenségek szinte szó szerint
megismétlődtek: nem engedték meg a közigazgatási területek között
a rizs átszállítását, az elosztás nem működött, a kereskedők felhal-
mozták a rizst és felverték az árát. Nemzetközi segítség nem érke-
zett. India nem adott rizst. Az Egyesült Államok visszatartott 2,2 mil-
lió tonna gabonát, hogy politikai nyomást gyakoroljon a fiatal
államra bizonyos okokból. Az embargót csak azt követően oldotta
fel, hogy Banglades elfogadta az amerikai feltételeket, de addigra
már november volt és rengetegen pusztultak el.7 A népességrobba-
nás, a tőkehiány és az iskoláztatás alacsony szintje megtette a ma-
gáét. Banglades a világ nagyon szegény országai közé került.

Banglades 144.000 km2 területén 2009-ben mintegy 156 millióan
éltek. A növekedési rátát 1,59 százalékra becsülik. Jelenleg a lakos-
ság 34,6 százaléka 14 év alatti. A születéskor várható élettartam ma
mintegy 60,25 év. Az írástudás 41 százalékos, 10 százalékkal maga-
sabb a férfiak és 10 százalékkal alacsonyabb a nők körében. Az ál-
lamvallás az iszlám, annak főképpen a szunnita ága, de hinduk és
kisebb arányban buddhisták is élnek az országban. Az ország ke-
véssé urbanizált, de a városlakók aránya gyors ütemben növekszik,
és egyelőre a lakosság 27 százalékát teszi ki.

A falusi népesség 40 százaléka nem rendelkezik saját földdel, de a
lakosság 3/5-e a mezőgazdaságból él. A földterület 61 százaléka mű-
velt és mintegy 38.400 km2 öntözött. A rizs mellett fontos termény a tea,
a juta, amely utóbbi még az 1970-es évek elején is az export bevételek
70 százalékát biztosította, továbbá jelentős a mustár is. Fontos a faki-
termelés. A lakosság 10 százalékát foglalkoztatja az ipar és a bányászat,
de a munkanélküliség 35,2 százalékos. Ezért bangladesiek tömegesen
mennek külföldre, elsősorban az arab országokba és Malajziába dol-
gozni, és ma már a hazautalások az ország bevételeinek tekintélyes ré-
szét teszik ki. Az egy főre eső átlagos jövedelem azonban még mindig
rendkívül alacsony, 2008-ban csupán 520 USA dollárra becsülték, szem-
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ben a világátlag 10.200 dollárjával.8 Nem meglepő tehát, hogy 1995–
96-ban még a lakosság 35,6 százaléka élt az ottani nyomorszint alatt.

Az ország vasúthálózatának hossza 2.706 km, amely különböző
nyomtávokkal épült. Mintegy 5–8000 km a hajózható vízi utak hossza,
és az országban 17 repülőtér működik. A legfontosabb ásványkincse
a földgáz, amit 3.364 km hosszú csővezetéken szállítanak (2008-ban).

Bangladesben az ivóvíz 70 százaléka arzénnel szennyezett. A jel-
lemző betegségek: malária, leptospirosis és dengue kór.

A fentiek tükrében valóságos csoda, hogy az ország 1990 óta évente
5 százalékos gazdasági növekedést ér el, és ezt a szintet nemcsak tar-
tani tudja, hanem némiképpen emeli is. Ebben nagy szerepet játszik,
hogy a multinacionális cégek jelentős befektetéseket eszközölnek az
országban, és különösen erőteljesen fejlődött a ruhaipar, amely 2002-
ben már 5 milliárd USA dollár értéket termelt, 3 millió főt foglalkoz-
tat, melynek 90 százaléka nő. Ezért 2005-től az ország megengedheti
magának, hogy évente a GDP 2,7 százalékát oktatásra fordítsa.

A demográfiai és gazdasági adatok is jócskán árulkodnak a bang-
ladesi viszonyokról. Közelebb kerülhetünk a valósághoz, ha átte-
kintjük azt a 16 elhatározást, amit mindenkinek, aki kölcsönt vesz
fel a banktól, el kell sajátítania, kívülről meg kell tanulnia és tartal-
mát betartani. Ehhez azonban tudni kell, hogy a Grameen Bank nem
köt a szegény ügyfeleivel semmiféle szerződést, hiszen azt úgyse érte-
nék meg, különös tekintettel arra, hogy a kliensek zöme nő, és vél-
hetően nagy részük analfabéta. Az alábbiakban a 16 elhatározásból
csupán a társadalomról sok mindent elmondó pontokat emeljük ki.

1. Követni kell a Grameen Bank négy alapelvét, amely: fegyelem, egy-
ség, bátorság és kemény munka az élet minden területén.

2. Mi hozzuk el a jólétet a családjainknak. E pont a kölcsönvevő asz-
szonyok önbizalmát hivatott megerősíteni.

3. Nem fogunk leromlott házakban élni. Kijavítjuk és törekszünk arra,
hogy mielőbb új házat építsünk. E pont az otthonteremtésre és annak
gondozására helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy nem lehetet-
len jobb körülmények között lakni. A házak azonban általában igen
szerény hajlékok, könnyen romló nyersanyagokból épülnek.

6. Megtervezzük, hogy a családjainkat kisméretűnek tartsuk meg. Mi-
nimalizáljuk a kiadásainkat. Törődünk az egészségünkkel. A családter-
vezés és a gyereklétszám csökkentése, valamint a rossz egészségi ál-
lapot javítása Banglades számára létfontosságú.

7. Iskoláztatni fogjuk a gyermekeinket… Állami program is igyek-
szik kedvezményekkel növelni a szülők kedvét, hogy iskolába já-
rassák gyermekeiket.

8. Gyermekeinket és a környezetünket mindig tisztán tartjuk. A sze-
génység nem feltétlenül jelent egyúttal piszkot is.

9. Aknás latrinákat építünk és használunk. Kevéssé ismert, hogy az
in diai szubkontinensen a falvakban ilyen építmény nincs, erre az em-
beri szükségletre a közeli mezőket használják.

8http://en.wikipedia.org/
wiki/Bangladesh#
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10. Csak kutakból iszunk vizet… Muhammad Yunus és szervezete
ma már ingyen szállít ivóvizet azokba a településekbe, ahol az ivó-
víz mérgező.

11. Nem fogadunk el hozományt fiaink esküvőjén, és nem is adunk, ami-
kor a lányunk férjhez meg. És nem gyakoroljuk a gyermekházasságot. E két
probléma súlyos és évszázados gond az egész indiai szubkonti-
nensen. A hozomány általában gazdasági katasztrófába sodorja a
családokat, és ez a falusi uzsorásnál történő eladósodás egyik oka.
Az a szokás, hogy a családok erejükön felül adnak hozományt, ami
nem ritkán manapság drága háztartási gépeket, esetleg autót is je-
lent, és minden esetben komoly mennyiségű arany ékszert.

12. Nem okozunk igazságtalanságot senkinek, és nem engedjük meg
senkinek, hogy ilyet tegyen. Figyelemre méltó, hogy az eddigi ponto-
kat, ezt és a következőket is többes szám első személyben fogal-
mazták, ami állandóan a közösség erejére hívja fel a figyelmet.

13. Közösen nagyobb befektetéseket vállalunk a nagyobb bevételek ér-
dekében. A vállalkozói szellem erősítését célzó pont egyúttal a jó ki-
látásokra bátorít.

14. Mindig készek vagyunk, hogy másokon segítsünk… Újabb kö-
zösségerősítő elem, noha a banki kölcsönök visszafizetése egyéni
felelősség.

15. Ha tudomást szerzünk bármely központban a fegyelem megszegé-
séről, odamegyünk, és segítünk helyreállítani a fegyelmet. Öntudat, a kö-
zösség jó állapotának fenntartása és az abban való kollektív rész-
vétel az új szellemiség tartalma.

16. Közösen részt veszünk minden társadalmi tevékenységben.
Banglades muszlim ország, ám mivel a lakosság zöme a mező-

gazdaságból él és a rizstermesztés meghatározó szerepet játszik,
talán kevéssé ismert, hogy a rizs palántázását többnyire nők végzik.
Így a bangladesi muszlim asszonyok nemigen viselnek fátylat vagy
burkhát, hanem kint dolgoznak a földeken. Mégis, a családon belül
hátrányos a helyzetük. Ilyen körülmények között egy hatalmas
program, amely immár negyedszázada tart és szakadatlanul bővül,
óriási hatást gyakorol a nők felemelése, az egészségesebb életmód,
táplálkozás és az oktatás elterjesztése érdekében, növeli a nők ön-
bizalmát és hozzájárul a családok jobb körülményeihez. A nők
eddig is dolgoztak, de a Grameen Bank segítségével megnöveke-
dett a vállalkozó szellemük, megtanultak szerény körülmények kö-
zött üzleti tervet készíteni, termékeiket értékesíteni, megszervezni
a család életét, és elfogadtak számos olyan értéket, ami addig nem
volt fontos, egyebek között azt, hogy a jobb jövő érdekében gyer-
mekeiket iskolába járatják. A Bank alapvető elve a szolidaritáson
nyugvó kölcsönzés, amelynek segítségével társadalmi változást kíván
előidézni. Nem véletlen, hogy minden kölcsönt felvevő köteles egy
öttagú csoporthoz tartozni még akkor is, ha négy társuk nem fogja
helyette visszafizetni a felvett összeget, csupán segítséget nyújt,
hogy képes legyen teljesíteni, amit vállalt.

A nők helyzete
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A Grameen Bank nem állt meg a puszta kölcsönzésnél. Alkal-
mazottai minden kölcsönnél segítséget nyújtanak az üzleti tevé-
kenység kialakításához. Foglalkozik az infrastruktúra fejlesztésé-
vel is. Egyik fontos programja a falusi telefon elterjesztése. Ma már
több mint ötvenötezer telefont használ legalább 80 millió ember a
piaci információszerzés és a rokonokkal való kapcsolattartás érde-
kében. A Grameen húsznál is több vállalkozást tart fenn a halgaz-
daságoktól kezdve az energiaellátás, a kommunikáció és az üzleti
élet számos területén. Az országban az energiaellátás akadozik,
nem véletlen tehát, hogy ebben az ágazatban is tevékeny.

Sajátos új programot is indított küszködő emberek részére. Kizáró-
lag koldusoknak ad hihetetlenül kis összegű kölcsönt, és nem várja
el tőlük, hogy hagyjanak fel a koldulással. Ez a kölcsön kamat-
mentes, viszont életbiztosítást nyújt az érintettnek. A kölcsön célja,
hogy segítségével a koldus kezdjen el apró és olcsó cikkeket árusí-
tani, és saját jövedelemre tegyen szert. 2006 közepéig már 73 ezer
koldusnak folyósítottak kölcsönt, és a visszafizetés futama szokat-
lanul hosszú, a törlesztés egyedi összege pedig rendkívül csekély,
alig 3–4 dollárcentnek megfelelő összeg hetenként. A kedvezmé-
nyezettek ezért igen nagy arányban fizetik vissza a kapott kölcsönt.9

Yunus programjának bírálói azt vetik a szemére, hogy nem sikerült
Bangladesben felszámolnia a szegénységet, és a Grameen Bank
nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. Ám az itt ismertetett
társadalmi viszonyok, gazdasági állapot és lehetőségek, a termé-
szeti adottságok mellett naivitás volt azt remélni, hogy a helyzet
egyik napról a másikra megváltozhat. A társadalmi tudatformálás
hosszú, sok évtizedes folyamat, a szinte semmiből nem lehet va-
rázsütésre jólétet teremteni. Azok az emberek, gyakorlatilag csak
asszonyok, akik ezekben a programokban részt vesznek, és gon-
doskodni tudnak a családjukról és a gyerekeikről, megtapasztalják
a létbiztonságot, megtanultak változni-változtatni, a saját kezükbe
venni a sorsukat. Van megélhetésük, nincs éhezés, van előttük pers-
pektíva, és a program felszámolta a társadalmi letargiát. A folya-
mat tart, de az út rendkívül hosszú. Az eredmények csak annak tük-
rében észlelhetők, ha a kritikusok visszaemlékeznek a program
előtti életviszonyokra egy országban, amivel a természet és a tör-
ténelem is mostohán bánt.

9http://en.wikipedia.org/
wiki/Grameen_Bank

Letöltés: 2010. július 23.

Hosszú az út
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