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Bevezetés

Disszertációmban arra teszek kísérletet, hogy feltárjam a globalizáció, mint sokdimenziós
folyamat ellentmondásos hatásait az emberi jogok egyetemesnek tekintett értékeire, valamint
e jogok érvényesíthetőségének esélyeire. Kutatóként először az emberi jogok filozófiai
megalapozásaival, az ezzel kapcsolatos vitákkal foglalkoztam. Már ekkor világos volt
számomra, hogy a klasszikus liberalizmus által kimunkált eszmerendszer milyen
változásokon (bővülésen) ment keresztül, majd egy jelentős fejlődési fázishoz érve a
nemzetközi politika egyre meghatározóbb hivatkozási alapjává vált. A hazánkban a
rendszerváltástól kezdődően egyre intenzívebb emberi jogi szakmai diskurzus a klasszikus
politikai ideológiák oldaláról érvelt, leginkább ezen belül is az emberi jogok liberális
(konzervatív liberálisok vitája a szociálliberálisokkal), és konzervatív-kommunitárius
oldalról.

Igen

ritkán

találkozhattunk

szocialista,

szociáldemokrata

emberi

jogi

megközelítésekkel, még ritkábban alternatív, új baloldali, vagy zöld emberi jogi teóriákkal. A
globalizáció folyamatának komoly kihívására, melyet számtalan formában értékel a
nemzetközi szakmai nyilvánosság, a magyar értelmiség az ezredforduló táján kezdett
intenzívebben reagálni, politikatudományi, szociológiai, jogászi, filozófusi körökben. A hazai
emberi jogi szakértőket azonban általánosan jellemezte továbbra is a hagyományos ideológiák
kontextusának fenntartása, ebből következően a liberálisok üdvözölték a globalizáció által
megnyitott lehetőségeket, mint a szabadság terjedését, a konzervatívok pedig a nemzeti
önrendelkezés, a lokalitás védelme oldaláról fogalmaztak meg globalizáció kritikát. A
baloldali globalizáció-kritika lassan kezdett felzárkózni, különösen a civil mozgalmak
erősödésével, és ennek a kritikának az érvkészletében kezdett felbukkanni az emberi jogias
érvelés is. A magam részéről az emberi jogok terén végzett kutatásaim sommázataként arra a
következtetésre jutottam, hogy az emberi jogok rendszerében komoly lehetőség rejlik egy
humánusabb fejlődés irányainak kijelölésében, de a rendszert magát, különösen a rendszeren
belüli prioritásokat alapvetően újra kell gondolnunk. Így érkeztem el a globalizáció és az
emberi jogok viszonyának vizsgálatához.
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Témaválasztásomat az indokolja, hogy túllépjek a fent jelzett vitán, és új szempontokat
vezessek be a globalizáció vizsgálatához és kritikájához. Az emberi jogok terén végzett
kutatásiam

során

számomra

nyilvánvalóvá

vált;

a

liberális

hagyományon

belül

gondolkodóknak megítélésem szerint választaniuk kell a neoliberális gazdasági paradigma,
vagy az emberi jogi érzékenység között. Az emberi jogi érzékenység a globalizáció jelenlegi
trendjeihez való kritikus viszonyulást tesz csak lehetővé.
Célom mindenekelőtt a globalizáció-fogalom értelmezési problémáinak feltárása, mely
lehetővé teszi az emberi jogok hagyományos megközelítéseinek átértékelését, kiterjesztését,
az emberi jogi rendszeren belüli prioritások újra rendezését. Az elemzések során abból a
felismerésből indulok ki, hogy az emberi jogi értékek egy olyan koherens rendszerbe
foglalhatók, ami alapján egy jól megalapozott globalizáció-kritika dolgozható ki. A
globalizáció-kritika szükségessége mellett számos érvet próbálok kidolgozni. A globalizáció
sokdimenziós folymataiban annak meghatározó gazdasági-pénzügyi logikáját próbálom
ütköztetni a nemzetközi kapcsolatok etikai dimenziójának erősödésével, a planetáris
tudatosság megjelenésével, melyek maguk is a globalizáció következményei. Igyekszem
tartani

magam

a

dialektuikus

érvelésmódhoz,

hiszen

kutatásaim

során

alapvető

tapasztalatommá vált: a globalizáció a hatások és ellenhatások folymatos mozgásán kersztül
formálódik.
Dolgozatom jórészt az angolszász szakirodalom forrásvidékéről merít, és ez nyilvánvalóan
eredményezhet szemléletbeli, rendszerbeli aránytalanságokat. A nemzetközi kapcsolatok
elméleteinek bemutatásokor természetesen nem törekedhettem teljességre, igyekeztem azokat
a hengsúlyokat megtalálni, amelyek az emberi jogok vizsgálatához nélkülözhetetlenek. Az
adatok bemutásához nemzetközi szervezetek hivatalos statisztikáit használtam.
A globalizáció emberi jogi kockázatainak bemuatatásához használom a nemzetközi
kapcsolatok elméleiteinek, a politológiának és a politikai filozófiának a fogalmait és
módszereit. Az emberi jogok elemzésénél jogelméleti, jogfilozófiai ismereteimet hívom
segítségül (és vizsgálom felül), a leíró részeknél a nemzetközi jog és a közgazdaságtudomány
volt segítségemre. Módszeremet az érvek és modellek összehasonlítása és ütköztetése,
valamint az analógiák keresése, az emberi jogok (nemzetközi jog) elveinek deduktív
interpretációja jellemzi. Számos esettanulmánnyal igyekeztem illusztrálni gondolataimat, és
alátámasztani érveimet. Saját magammal is vitakozva többször arra a szkeptikus
következtetésre jutottam, hogy dolgozatom több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
Az Olvasó néhány helyen érezheti ezt a vívódást, míg máshol talán igen sarkos állításokkal
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találkozik. Intellektuális érdeklődésemet –nem titok- időnként a morális felháborodás fűtötte.
Remélem, a tudományos elemzésektől elvárható mértéktartás emiatt nem szenvedett csorbát.
Munkám első fejezetében rövid képet szeretnék adni a globalizációval kapcsolatos elméleti
vitákról. Témám kibontása szempontjából logikusabbnak érzem a kortárs viták és definíciós
kísérletek felvillantását először, és ennek mélyebb kontextusát, a nemzetközi kapcsolatok
főbb elméleteinek bemutatását csak ez után elvégezni. Ezt a megoldást támasztja alá az is,
hogy minden, általam bemutatni szánt nemzetközi kapcsolatokról szóló elmélethez
hozzákapcsolom az elméletek viszonyulását a globalizáció folyamatához, és az egyetemes
emberi jogok eszméjéhez. Munkámban alapvetően a realizmus irányzatának a kritikáját
tartom fontosnak, hiszen ez az irányzat iktatja ki következetesen a nemzetközi kapcsolatok
világából az etikai megfontolásokat. A humanitárius intervenciók természetének a változása, a
növekvő érzékenység a globális vonatkozási pontok (így az emberi jogok) iránt meglehetősen
meggyőző érvnek látszanak a realista alaptétellel szemben. Valójában ugyanakkor mindhárom
általam bemutatott fő elmélet ad hasznos érveket a globalizáció által kiváltott emberi jogokkal
kapcsolatos kockázatok bemutatásához, és megértéséhez.
A második fejezet a területiség átértékelődéséről, és az ebből adódó megoldandó
feladatokról, illetve az ez által felszabaduló lehetőségekről szól. A helyhez kötöttség
fellazulása, a mobilitási képesség a globális versengésben szerezhető legfőbb előnyforrássá
vált. Ugyanakkor látnivaló a törekvés egy 21.-ik századi röghöz kötésre, a javak és a tőke
mozgásának szabadságát nem követi a személyek és a munkaerő szabad mozgásának
lehetősége, különösen problémás a globális hálózatokhoz való hozzáférés esélyeiben
mutatkozó egyre nagyobb egyenlőtlenség. Az ilyen típusú asszimetriák a globalizáció tipikus
sajátosságai, és újfajta szabályozás szükségességét indokolják. A határokon átnyúló
áramlások, a határokat átlépő közösségformálás lehetőségei a szolidaritás és a részvétel
fogalmát is új dimenziókba helyezi. A globalizáció által erősödő demokrácia deficit csak egy
új, globális társadalmi szerződéssel oldható fel, ahogy a társadalmi szerződés koncepciókkal
alá lehetett támasztani a modern jogállamok autoritását, úgy nélkülözik a gazdasági-pénzügyikereskedelmi jellegű új globális hatalmi centrumok ezt a lehetőséget. A globalizáció
ideológiája, a gazdasági neoliberalizmus éppen a liberális értékekre; az egyén autonómiájára,
a hatalom korlátozottságára és ellenőrizhetőségére jelenthet veszélyt. A liberalizmus és az
egyetemes emberi jogok viszonya csak egy nagyon felszínes vizsgálat alapján látszik
feszültségmentesnek. A globalizáció következtében a kezdetben rendszerkonform emberi jogi
érvelések egyre inkább rendszerkritikai élt kapnak. Magam is ehhez szeretnék hozzájárulni.
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A harmadik részben az emberi jogi értékek lehetséges koherenciáját vizsgálom meg. Cáfolni
próbálom azokat a szembeállításokat, melyeket oly gyakran vetnek be leggyakrabban
gazdasági megfontolásokra hivatkozva technokrata döntéshozók, vagy jól fizetett szakértők.
Hangsúlyosan foglalkozom a fejlődés problematikájával, a lehetséges alternatív fejlődési
modellekkel, melyek első számú prioritása az emberi jogi helyzet javítása az életminőség
javításával. A technológia transzferek pozitív és negatív oldalát vizsgálva térek ki a helyi
társadalom ellenállási lehetőségeire a Bhopal és az Ogoni –ügyek kapcsán.
A negyedik fejezetben az emberi jogok átértelmezett rendszerének egyetemessége mellett
érvelek. A relativizmus kritikáját komolyan véve egy nyitott globális emberi jogi diskurzus
lehetősége mellett tartok ki, melyet akár nagyban segíthet a „világfalu” jelensége, a
globalizáció irodalmából ismerős fogalommal élve.
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I. A nemzetközi kapcsolatok főbb elméleti irányai és a globalizáció

I.1. A globalizáció-vita

Az új szavak népszerűvé válása nyilvánvalóan új, más fogalmakkal nehezen leírható
jelenségek létezésére utal. A globalizáció kifejezés elterjedése annak tudható be, hogy a
korábban az "internacionális" vagy "nemzetközi" kifejezések önmagukban elégtelenné váltak
olyan folyamatok leírására, amelyeket nem lehet nemzeteket tömörítő államok közötti
kapcsolatokként értelmezni.

1

A nemzeti közösségek territoriális államokba szerveződése a

17. században indul meg Európában, ebben az értelemben a következő évszázadtól kezdve
beszélhetünk nemzetközi kapcsolatokról, amennyiben ezt a kifejezést a nemzeti közösségek
szerint területi alapon szerveződő államok közötti kapcsolatokra alkalmazzuk. Ezt
megelőzően, a birodalmak korában nem használták az "internacionális" kifejezést, vagy annak
megfelelőjét.
Globalizációról az 1980-as évektől szokás beszélni, a terminus gyorsan terjedt nem csak a
politikában, hanem a nemzetközi pénzügyek, gazdasági kapcsolatok, az újságírás és a
szórakoztatóipar világában is. A szó angol eredetű, de a legkülönbözőbb nyelvekben
megtaláljuk a megfelelőjét.2 Elsőként nézzük meg, mi az a többletjelentés, amit a globalizáció
kifejezés a "nemzetköziesedés" kifejezéshez képest hordoz. A globalizáció terminusban a
"globál" előtag az egész világra kiterjedő, az egész világot érintő jelenségekre, mozgásokra
utal, tehát szélesebb, időben és térben egyaránt távolabbi hatások meglétét sejteti, mint a
"nemzetköziesedés". A nemzetköziesedés fogalma mindazonáltal rokonítható a globalizáció
fogalmával, de valószínűleg az utóbbi fogalom magába olvasztja az előbbit.
1

Fontos megjegyezni, hogy az angol "nation-state" kifejezésből levezethető "international relations"
megjelenése is arra utal, hogy hagyományosan nemzeti közösségek territorális államokba szerveződve léptek
kapcsolatba egymással.
2
Pl. a kínaiban Quan Qui Hua, vagy a szingalézben jatyanthareekaranya. Lásd, Sholte, J.A., Globalization: A
Critical Introduction. London, Macmillan, 1997
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Az angol global kifejezés az Oxford English Dictionary 1989-es kiadása szerint több mint
400 éves, de a mai értelemben csak a 19. század végétől használják, jelentése "az egész
világra kiterjedő". A globalism és globalize (magyarul "globalizmus" és "globalizálni")
kifejezéseket ugyanakkor a Webster nevéhez fűződő, 1961-ben megjelent értelmező szótár
említi először.3 A frankofón kultúrkörben a mondializáció fogalma terjedt el.4 A fenti szavak
hazai megjelenése a 80-as évek végétől érhető tetten a magyar szakirodalomban, majd a
kilencvenes évek közepétől kedvelt kifejezéssé válik az újságírók, politikusok, a kulturális
élet szereplői kőrében.
Az eddig leírtak alapján nagyon fontos bemutatnunk, hogy a globalizáció terminus valami
újat jelöl, eképp bevezetése és a nemzetköziesedés kifejezéstől való elhatárolása indokolt. A
globalizációról folytatott vita sarokpontjai éppen a novum kérdése kapcsán kristályosodnak ki.
Az álláspontokat számos szempontból csoportosíthatjuk, első közelítésben egy olyan
klasszifikáció látszik indokoltnak, amelyben egyik oldalon a fogalom magyarázó ereje, azaz
használatának indokoltsága mellett érvelőket a globalistákat, a másik oldalon a szkeptikusokat
találjuk. 5
A globalista érvelés állítja, hogy a legutóbbi kb. 40 év olyan jelentős változásokat hozott a
világban, ami összetettsége folytán nem írható le az eddig használt fogalmakkal. A változások
összetettsége azonban éppen a globalizáció fogalmának konzekvens használatát nehezíti meg,
éppen ezt látják a fő problémának a másik oldalon (a szkeptikusok), azt ugyanis, hogy a
globalizáció meghatározásai egyáltalán nem mutatnak kellő koherenciát. Ha kiemelünk
néhány meghatározást azoktól a szerzőktől, akikre sokan hivatkoznak a társadalomtudományi
irodalomban, talán ellenérveket fogalmazhatunk meg ezzel a kritikával szemben.
Jan Aart Scholte: "A globalizáció olyan folyamatokra utal, melyek által a társadalmi
kapcsolatok relatíve határok nélkülivé válnak, és ennek következtében egyre inkább az
egységes egészként felfogott Földön zajlik az emberi élet."6
Ulrich Beck: "A globalizáció az államhatárok jelentőségének számottevő csökkenésére utal,
mind a mindennapi élet, mind a gazdaság, a környezet, az információ és kommunikáció, a
technológia, kulturális konfliktusok, és a civil társadalom számos dimenziójában."7
3

Lásd pl. Waters, M.. Globalization. London, Rotledge 2001 2p.
Lásd Csizmadia S.: A „mondializáció”és a „globalizáció” ontológiai térképe.http://www.korunk.org/12_2001
5
Ezeket a kategóriákat használja Held és McGrew, in.: Held, D.and McGrew, A.:The Global Transformation
Reader. Cambridge, Polity Press 2002, p 2.
6
Scholte, J.A.: The Globalization of World Politics., in.: Baylis, J., and Smith, S.,(eds.) The Globalization of
World Politics New York, Oxford UP 1997 , 14p.
7
Beck, U., What is Globalization? Cambridge, Polity Press 2000
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Robert Cox: "A jellegzetes globalizációs tendenciák magukba foglalják a nemzetközi
termelés és munkaerő áramlás erősödését, új migrációs mozgásokat délről északra, és egy
újfajta versenykörnyezet létrejöttét, ami erősíti mindezeket a folyamatokat (…) és az
államokat a globális világ ügynökeivé alakítja."8
Ronald Robertson:"A globalizáció fogalma utal egyrészt a világ összeszűkülésére, a világ
teljes egészére hivatkozó gondolkodás elterjedésére, másrészt a konkrét interdependenciára, a
világ egységének tudatosulására."9
Antony Giddens:" A globalizációt meghatározhatjuk úgy, mint a világméretű társadalmi
kapcsolatok erősödését, melyek távoli területeket kapcsolnak össze oly módon, hogy helyi
eseményeket sok mérföld távolságban zajló események határoznak meg, és viszont."10
Mindezekben a definíciókban közös az, hogy egyfelől olyan jelenségek halmazaként
tekintenek a globalizációra, melyek zömében a fogalom használatát megelőzően is jelen
voltak (pl. migráció, világkereskedelem), ezek a jelenségek azonban intenzifikálódásuk
folytán az emberi közösségek szerveződésének és a szerveződések fenntartásának új
feltételrendszerét alakítják ki. Másfelől az új információs, kommunikációs technológiák
elterjedése révén is meglazul a kapcsolat a (fix) terület és az emberi közösségek között. A
definíciók rendre utalnak a "világ összeszűkülésére" és a társadalmi-gazdasági kapcsolatok új
formáira, melyeket nem, vagy alig képesek befolyásolni az államhatárok. A "nemzetközi"
hagyományos értelemben államok közötti, vagy államhatárokon átnyúló kapcsolatokra utal. A
fenti meghatározások mindegyike világosan bemutatja, hogy a globalizáció kifejezés ehhez
képest egy minőségileg más, komplex kapcsolatrendszert jelöl, ami részben magába foglalja a
hagyományos értelemben felfogott nemzetközi kapcsolatok jelentős részét is. A politikai,
gazdasági és kulturális szférák vonatkozásában a hagyományos társadalomtudományi
megközelítés a bel- és külügyek, a hazai és nemzetközi szintek szigorú elválasztására épül.
Egy olyan korszakban, amikor az államok és a társadalmak egyre erőteljesebben globális
hálózatokba ágyazódnak, a globális áramlások révén szoros és kölcsönös függőségi
rendszerekbe kerülnek távoli államokkal és társadalmakkal, a hazai és nemzetközi
elválasztása kevésbé egyértelmű.
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A számos meghatározást különböző kulcsfogalmak köré csoportosíthatjuk.11 Az így
kialakított klasszifikáció egyes pontjai vonatkozhatnak egymásra, akár átfedést is
mutathatnak, de lényegüket tekintve eltérőek:
Az

első

általánosan

elfogadott

fogalom,

ami

a

globalizációhoz

kötődik,

az

internacionalizáció. Eszerint a "globális" csak egy újabb jelző a határokon átnyúló
kapcsolatokat jelölendő, és a globalizáció kifejezés ezeknek a kapcsolatoknak a növekedésére
mutat. Ez a megközelítés tehát csak mennyiségi, és nem minőségi fogalmi különbségekre
utal. A globalizáció ebben az értelemben elsősorban az emberek, az árucikkek, a hírek és az
eszmék országok közötti áramlására vonatkozik.12 Az internacionalizáció fogalmának
recepciója a globalizáció irodalmában azonban zömében kritikus. A nemzetközi kapcsolatokat
ugyanis az internacionalista megközelítések jellemzően államok, kormányok közötti
kapcsolatokként mutatják be. A szó kétértelműséget takar, ami annak eldöntetlenségéből
fakad, hogy az internacionalizáció rokon értelmű kifejezése-e a globalizációnak, vagy
ellentéte annak. Ezt a kétértelműséget csak a nemzetköziesedés kifejezés tágabb
értelmezésével oldhatjuk fel, ami így már magában foglalja az emberek, informális csoportok,
nem kormányzati szervek (NGO-k) akár világméretű kapcsolódásait és tranzakcióit is.
A második értelmezési lehetőség a liberalizációhoz kapcsolódik. Ebben az értelemben a
globalizáció a nemzeti kormányok visszavonulását jelöli a határokat átlépő mozgások
korlátozása tekintetében.13 Gyakran említik például a "nyitott" világgazdaságot. Az utóbbi
évtizedekben a kereskedelmi korlátozások jelentős részének eltűnését a tőke, (és bizonyos
esetekben a személyek) mozgásának korábban soha nem tapasztalt szabadságát figyelhetjük
meg.
A harmadik koncepció az univerzalizálódásra utal. Ebben az értelemben a planetáris
felelősségtudat,

az

eltérő

kultúrák

közötti

kapcsolódási

pontok,

a

kozmopolita

gondolkodásmód, a "globális humanizmus" kifejtése tartozik a globalizáció fogalmához.14 Az
emberiség, mint egész közösség tudatosulásának alapvető következménye, hogy a politikai,
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társadalmi, kulturális, gazdasági szférák egyre fokozottabb összekapcsolódását is tényként
kell rögzítenünk. 15
A negyedik meghatározásmód a nyugatosodás és/vagy modernizáció fogalmaihoz
kapcsolható. Egyes megközelítések egyenesen "amerikanizációról" írnak. Ezek az elméletek a
modern

társadalmi

intézmények

(kapitalizmus,

racionalizmus,

indusztrializmus,

bürokratizmus, fogyasztói szokások stb.) az egész világot érintő, széles körű elterjesztését
hangsúlyozzák. Ez a folyamat veszélyezteti a tradicionális kultúrák fennmaradását, és a népek
önmeghatározását, ami a hatás-ellenhatás törvényszerűségei alapján akár a tradicionális
kultúra rehabilitációjához vezethet, ha a modernizáció elért egy meghatározott szintet.16
Különösen a fejlődő országokban élő szerzők esetén gyakori a globalizáció és a kolonizáció
fogalmának összekapcsolása. Szerintük annyi a különbség, hogy a gyarmatosítás most a
multinacionális társaságokon keresztül, illetve a globális média benyomulása által zajlik. Így
válik szimbolikus gyarmatosítóvá a McDonald's, Hollywood és a CNN.17
Az ötödik jellegzetes interpretáció a területiség elvének átértékelését hangsúlyozza. A
társadalmi terek elszakadnak a földrajzi tértől. A globalizáció új társadalmi szerveződési
formáknak nyit teret a globális és a lokális összekapcsolásával, illetve egymástól földrajzilag
távoli lokalitások közötti interdependenciával.18
Érdemes a meghatározásokban rejlő eltérő hangsúlyok alapján tovább finomítani a
globalizáció fogalmát.

Három fontos fogalmi elemre szeretnénk felhívni a figyelmet,

melyeket a meghatározások analízise elénk tár:
1. Materiális elemek, melyek a nemzetközi kapcsolatok dinamikáinak empirikus
vizsgálatával azonnal tetten érhetővé válnak. A globalizáció vitathatatlan materiális eleme
például az áruknak, a tőkének, a személyeknek szignifikánsan erősödő nemzetközi, régiók
közötti és gyakran interkontinentális áramlása. Különösen feltűnő az értékpapír- és
pénzpiacoknak az a jellegzetessége, amire sokan felhívták már a figyelmünket: 1985 és 1995
között a deviza és a nemzetközi értékpapír kereskedelemben realizált forgalom több mint a
15
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tízszeresére nőtt. A Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) adatai szerint egyetlen átlagos
kereskedési nap alatt mintegy másfél milliárd dollár értékű valutaállomány cserél gazdát.
Pénzügyi szakemberek szerint az évi növekedés azóta kb. 15 százalékos. Martin és Schuman
szerint ez az összeg megközelítően a német gazdaság egész éves teljesítményének az
ellenértéke, vagy a világ nyersolajra fordított évi kiadásainak négyszerese.

19

A materiális

elemekhez sorolható még a környezet általános állapotának a romlása, ami olyan egymásból
következő folyamatok sorozatát indította el, amik az egész világot átfogó cselekvési tervek
szükségességét sejteti. A környezeti krízis annyiban speciális a globalizáció materiális elemei
sorában, amennyiben önmagában indukálja - talán nem túlzás állítani, kikényszeríti- az
interdependenciát, míg az egyéb materiális elemek esetében az interdependencia erősödését
háromféle háttérfeltétel segíti. A fizikai háttérfeltételek közül a szállítási, közlekedési
eszközök fejlődése, a nemzetközi bankrendszer, a világháló létrejöttét emelnénk ki. A
normatív háttérfeltételek közül különösen érdemes kitérni a kereskedelmi szabályok
alakulására, ezen belül is a WTO által kidolgozott normarendszerre. A szimbolikus
háttérfeltételek legjellemzőbb eleme az angol nyelv vitathatatlan domináns pozíciója a
globális kommunikációban.
2. Az idő és a tér, mint a társadalmi szerveződések meghatározó korlátozói már nem
leküzdhetetlenek. A távolságok lerövidülése (lásd megint a világ értékpapírpiacait és a
világhálót példaként) az idő "felgyorsulását", a társadalmi interakciók sebességének
növekedését vonja maga után. A 2001. szeptember 11.-ei terrortámadás azonnal az egész
világra kiterjedő hatással volt, és a politikusokat szorította az idő, hogy a válaszlépésekről
mihamarabb döntsenek. Hasonló helyzetet idézhet elő például egy belpolitikai válsághelyzet
egy olajexportőr országban, ennek hatását igen hamar megérzik az autósok tankolás közben,
éljenek a világ bármelyik országában. A globalizáció egyik legfőbb fogalmi eleme –
megítélséem szerint – a szupra-territorialitás, a területi kötöttségek jelentős mértékű
fellazulása.
3. A tudati változás, a reflexió, ami szembeötlő a globális problémák iránti növekvő
érdeklődés és érzékenység terén, valamint annak tudatosodásában, hogy életünket gyakran
földrajzilag távoli események alakítják.
Az elmúlt években a globalizációs elméletekben tapasztalható egyfajta konvergencia:
1. A globalizáció aktuális jelenség. A szkeptikusok továbbra is ragaszkodnak a fogalom
óvatosabb és precízebb használatához, ezzel a vita résztvevőit egy kifinomultabb
19
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analízisre ösztönzik. Napjainkra azonban már számos kutató elismeri annak a jelentős
világméretű folyamatnak a létezését, amit a globalizáció általános fogalma alá vonhatunk.
Természetesen igaz az ellenvetés, hogy a gazdasági globalizáció és integráció nem érintilegalábbis nem egyformán- a világ összes földrajzi régióját, ugyanakkor fontos
megjegyezni, hogy a globalizáció egyes politikai és kulturális aspektusai hatásukat
tekintve valóban globálisnak tekinthetők.
2. A globalizáció meghatározható bizonyos sajátosságok alapján. Ezek a sajátosságok a
következők lehetnek: (a) a globalizáció nem egy egyirányú folyamat, hanem gyakran
ellentétes folyamatok (integratív és dezintegratív logikák) komplex rendszere. (b) A
globalizáció a társadalmi kapcsolatrendszerek új hálózatait teremti meg. Ezen felül a
létező társadalmi kapcsolatok és tevékenységek megsokszorozódása, kiterjesztése,
intenzifikálódása kapcsolódik hozzá. (c) Az előbbiek következtében a tér leszűkül, az idő
felgyorsul, és mindez érinti az individuum életének kereteit. Az egyes ember egyre inkább
tudatára ébred a helyi és a távoli, a jelen idejű és a jövőbeni események közötti
kapcsolatoknak.
3. A globalizáció egy hosszú távú történelmi folyamat, amely újabb és újabb minőségi
változásokat mutat. A kilencvenes évek elején a globalizáció kutatóinak a többsége a
folyamat újdonságát hangsúlyozta, annak kezdeteit az 1960-as, 1970-es évekre tette. A
legutóbbi években egyértelmű elmozdulás tapasztalható abba az irányba, hogy a
globalizáció kezdeteit a távoli történelmi múltba helyezik. Az újabb megközelítések
szerint a globalizáció történelmi szakaszokra osztható, amelyek minőségi változásokra is
utalnak. Egyre bővül azok köre, akik a folyamat kezdetét a 16. század európai kirajzásával
kapcsolják össze. Többek között ez a bővülés adja a francia mondializáció fogalmának
szemantikai többletét – történelmi, földrajzi, geostartégiai dimenzió - az egyébként
szinonim globalizációval szemben.
4. Az interakció, a kölcsönös függőségek, a társulás és a politikai szerveződés hagyományos
formáit átalakító folyamatról van szó. A folyamat jórészt önerősítő (automatikus)20,
melyet az emberi szerveződések térbeli formáinak változása, a transzkontinentális és
régiók közötti kapcsolatok, hatalmi formák megjelenése kísér. A globalitás megjelenik
nemzeti és lokális szinten, és viszont. A határokon átnyúló hálózatok, melyek
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meghatározott helyi küzdelmekhez kapcsolódnak, egy globális probléma enyhítésének a
nevében, teljességgel átrendezik a közösségek szerveződésének hagyományos hierarchiáit.
5. A jelenleg domináns gazdasági és technológiai megközelítéseket ki kell egészítenünk a
politikai, kulturális és ideológiai dimenziókkal. A globalizáció megértése csak inter- és
multidiszciplináris keretek között történhet. Ezt a tételt már általánosan elfogadottnak
vehetjük. A kifejezetten a globalizációval foglalkozó vizsgálódások a kezdetekkor, azaz
az 1980-as évek végén a jelenség gazdasági és technológiai dimenzióit hangsúlyozták. Az
egyéb szférák vizsgálata fokozatosan és folyamatosan zárkózott fel az előbbiekhez az
elmúlt másfél évtizedben. A gazdasági (pénzügyi) és technológiai aspektusok mellett ma
már a globalizációs irodalom rendszeresen vizsgálja a folyamat társadalmi, kulturális,
politikai, környezeti, jogi, katonai dimenzióit. Ezekben a szférákban külön-külön a
globális hatások lehetnek nagyon eltérőek, ennek ellenére mégis egymásra hatnak. Ez
bizonyítja a folyamat multidimenzionális jellegét.
A multidimenzionális jelleg önmagában nem cáfolja azokat a szerzőket, akik a globalizációs
folyamatot egyszerűen egy vagy két okra vezetik vissza. Az ilyen típusú megközelítéseket
mono-kauzális elméletnek nevezzük. Az ide sorolható interpretációk általában a gazdasági
determinizmus elfogadására hajlanak. A világban zajló mozgásokat szerintük mintegy ötszáz
éve a kapitalizmus expanziója, újabb és újabb minőségi változásai határozzák meg. A
kapitalizmus fejlődésének jelentős állomásai az imperialista korszak (gyarmatosítás), majd az
információs, technológiai forradalom. A folyamat mono-kauzális jellegét hangsúlyozó
szerzők egy része szerint a történelemben a nagy technológiai-gazdasági változásoknak a mai
globalizációhoz hasonló következményei voltak. Ide sorolható a globalizáció fogalmával
kapcsolatban szkeptikus szerzők döntő többsége. Mi a globális a globalizációban? Hogyan
különböztethetjük

meg

az

internacionálist

és

a

transznacionálist

a

globálistól?

Meghatározható-e egyáltalán a globális tér? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekkel próbálják a
szkeptikusok elbizonytalanítani a globalizáció fogalmához ragaszkodó gondolkodókat. A
szkeptikusok szerint a globális gazdaság és a globális társadalom a nemzetgazdasághoz és a
konkrét társadalmakhoz hasonló. Mivel a gazdaság történetében találunk olyan korszakot, ami
jellegében a legtöbb szempontból azonos a mai tendenciákkal, ezért a globalizáció fogalma
inkább divat, sem mint tudományos újdonság. Az 1890-től 1914-ig terjedő korszak például
nagyon hasonló ahhoz, amit ma globalizációnak nevezünk.21 Mindezek alapján a
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szkeptikusok az internacionalizáció, valamint a regionalizáció kifejezéseket preferálják, mivel
ezek földrajzilag körülhatárolható területekre vonatkoznak.
A szkeptikusok érvrendszerét gazdagítják azok az írások, melyek a globalizációt alapvetően
egy ideológiai konstrukciónak látják. Szerintük a globalizáció "egy szükséges mítosz", amely
a neoliberális programok legitimálását, igazolását segíti elő. A neoliberális gazdasági
programok ugyanis a világ minden táján hasonló igénnyel lépnek fel: költségvetési kiigazítási
programok, dereguláció, szabad kereskedelem, privatizáció. A neomarxista gondolkodók
alkotják ennek a tábornak a legnépesebb részét. A kapitalizmus expanzionista természete, a
profit fenntartása, növelése igényli újabb és újabb piacok kizsákmányolását. A kapitalista
állam a túlélés érdekében expanzív, ezért terjeszti ki a tőkés gazdasági, társadalmi
kapcsolatokat. A napjainkban globalizációnak nevezett jelenségben mindössze annyi
újdonság tapasztalható, hogy az imperializmus multilaterális ellenőrzés alá került.22 A
Világbank, a WTO, vagy a G8 csúcstalálkozók példázzák ezt az ellenőrzést. Ezzel az
állításukkal a neomarxisták voltaképpen egyetértenek azokkal, akik szerint a mono-kauzális
globalizáció mai jelensége intenzitásában és kiterjedtségében történelmileg példa nélküli.
A globalizációs irodalom másik csoportját a multi-kauzális megközelítések alkotják. Ezek
legalább négy szféra kölcsönös egymásra hatását hangsúlyozzák. A négy szférából kettő
megkerülhetetlen (technológia és gazdaság), a másik kettő variálódik, tipikusan a politikai és
a kulturális szférák kerülnek említésre, de nem ritka a társadalmi, a környezeti és a jogi
szférák kiemelése sem. A multi-kauzális megközelítések ezeknek a szféráknak a kölcsönös
egymásra hatását hangsúlyozzák.
A multi-kauzális felfogást valló nézetek első csoportja a szkeptikusok táborába tartozik, ami
a globalizáció fogalmáról folyó vitában elfoglalt álláspontjukat illeti. Azok között, akik ezt a
nézetet osztják, többen kitartanak a nemzetközi kapcsolatok hagyományos (realista)
megközelítése mellett.23 (Evvel az irányzattal részletesen a I.2. pont alatt foglalkozunk.)
Szerintük a multi-kauzális globalizáció az államok szerepét módosítja, de nem csökkenti. Az
érvelés lényege, hogy a jelenlegi nemzetközi rend megalkotása és fenntartása a gazdaságilag
és katonailag legerősebb államok akaratára vezethető vissza. A gazdasági és társadalmi
kapcsolatok nemzetköziesítése megfelel a nagyhatalmak érdekeinek, és csak ezeknek van
kellő katonai és gazdasági erejük a "nyitott" gazdaság rendszerének a fenntartására, amire a
politikai, kulturális és jogi szférák reflektálnak, de a reflexió gyakorlati következményei a
domináns hatalom érdekeit tükrözik. A történelem arra tanít minket - állítják a realisták 22
23

Van der Pijl, K.: Transnational Classes and International Relations. London, Routledge, 1990
Gilpin, R.: The Political Economy of International Relations. Princeton University Press, Pricenton 1987
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hogy a domináns pozíció nem állandó, így várható, hogy a jelenlegi globális világrend az ezt
fenntartó domináns állam, az Egyesült Államok hanyatlásával átalakul.
A témát vizsgáló szerzők másik csoportja a globalizációt multi-kauzális folyamatként
interpretálja, amely teljességgel megváltoztatja a nemzetközi kapcsolatok hagyományos,
vesztfáliai rendszeren alapuló államközi jellegét. Ezt az irányzatot transzformácionalistának
nevezzük. A transzformácionalizmus lényege, hogy a globalizáció merőben új, progresszív és
regresszív társadalmi erőket és energiákat, új gazdasági szereplőket, a politikai akaratképzés
új csatornáit és formáit teremti meg. Az irányzat hívei egyúttal elutasítják a szkeptikusok
érvrendszerét. A transzformácionalizmus valójában a globalista érvelés legtermékenyebb
elméleti bázisát adja. Ezen az elméleti bázison keresztül érthető meg leginkább a globalizáció
multidimenzionális jellege, és azok a strukturális változások, amik e folyamat velejárói. A
transzformácionalista érvek hangsúlyozzák, hogy a modernitáshoz kapcsolódó alapvetően
szekuláris fejlődés a világban eltérő fázisokban, komoly feszültségekkel és ellentmondásokkal
terhelten zajlik. A globalizáció ténye egy újfajta gondolkodásmódot indukál, ami szervesen
fejlődik ki a modernitás értékkészletéből, és egyúttal meg is haladja azt. A meghaladás a
posztmodernizmus

fogalmában

koncentrálódik.

A

globalizációhoz

kötődő

újfajta

gondolkodásmód egyelőre igen nehezen térképezhető fel. Nem látható ugyanis, hogy a
jelenlegi globalizáció fejlődés-paradigmája, vagy az azt kritizáló posztmaterialista normatív
értékrendszer tartozik-e inkább hozzá. Mindenesetre valószínű, hogy a globalizációs folyamat
egymással gyakran ellentétes, vitatkozó narratíváknak nyit utat.
A globalista érvelés nélkülözi a determinizmust, a teleologikus szemléletet. Az az állításuk,
hogy egy többé-kevésbé egységes világtársadalom, vagy legalábbis egy bizonyos értelemben
globális civilizáció kibontakozhat, nincs ellentmondásban az előzővel. A globalista szerzők
tagadják, hogy a nyugati modernitás kivetüléséről van csupán szó. Szerintük inkább sokféle
erő együtthatásának az eredménye a globalizáció. Ezeket az együtthatásokat felerősítette egy
sajátos történelmi pillanat: az államszocializmus rendszerének összeomlása. A történelmi
fejlődésben ugyanakkor nincsen olyan előre adott modell, amihez a jelen folyamatok
kapcsolhatók, illetve ami alapján a folyamatok iránya prognosztizálható. A globalista iskola
éppen a bizonytalanságok sokaságát hangsúlyozza: kooperáció-konfliktus, integrációfragmentáció,

rend-rendezetlenség,

kizárás-befogadás,

együttműködés-kívülmaradás;

mindezek egyaránt jellemzői a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi dinamikáinak, és
bizonytalan, hogy a jövőben mikor melyik erősödik fel. (Lásd az 1.1. ábrát!)
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1.1. ábra24
mono-kauzális

multi-kauzális

megközelítések

megközelítések

A globalizáció a gazdasági,
technológiai, vagy politikai
Történelmi folytonosság

(szkeptikusok)

változás következménye

A globalizáció gazdasági,
politikai, és technológiai
változások
következménye

A globalizáció nem egyedi jelenség

A globalizáció határai

a történelemben

politikai és gazdasági jellegűek

A globalizáció a gazdasági

A globalizáció a gazdasági

politikai, vagy technológiai

technológiai és politikai változások

Történelmi átalakulás

változás következménye.

kombinációjának következménye.

(transzformácionalisták)

A jelenlegi globalizáció

A jelenlegi globalizáció

történelmileg példa nélküli

történelmileg példa nélküli

A magam részéről a transzformácionalista szerzők érvelését osztom. A globalizációnak az
emberi jogok elterjedésére és érvényesíthetőségére gyakorolt ellentmondásos hatásai
véleményem szerint csak ennek a logikának az alapján magyarázhatóak. Dolgozatomban
annak védelmében kísérlek meg argumentumokat felsorakoztatni, hogy a világ megváltozott
minőségű dinamikái nemcsak igénylik, hanem nélkülözhetetlenné teszik a nemzetközi
kapcsolatok etikai, értékelvű megközelítését.
Azokra a transznacionális kapcsolatokra, melyek konstituens elemei a transznacionális
vállalatok, az értékelvű megközelítések képviselői közül néhányan próbáltak viszonylag
objektív mércéket kidolgozni. A transznacionális vállaltok működése kapcsán tipikusan az a
kérdés merül fel, hogy meg lehet-e feleni egyszerre az anyaország és a fogadó ország eltérő
morális normáinak, továbbá hogy vannak-e egyálatlán mindenhol érvényes etikai elvek.
Thomas Donaldson egy úgynevezett „etikai algoritmust”, és az egyetemes emeberi jogok
minimumát tekinti olyan objektív mércéknek, melyek a transzanacionális vállalatok
működésére kiterjeszthetőek.25 Ezek a kérdések már a globalizáció és az emberi jogok
viszonyának lényegét érintik. Részletesebb vizsgálatukról, és a lehetséges válaszokról a 4.
fejezet szól.
24

Forrás: McGrew, Anthony: "Glonbalization and territorial democracy: an introduction." In: McGrew, A. (ed.):
The Transormation of Democracy? Polity Press, The Open University 1997 10.p
25
Boda Zsolt hivatkozik Donaldson elméletére. In: Boga Zsolt - Radácsi László: Vállalati etika, BKE
Vezetőképző Intézet , Budapest 1996, 62-78.o.
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Vegyünk példaként néhány érvet a transzformácionalista megközelítésből. Miért tűnik
történelmileg egyedül állónak a globalizáció mai folyamata a klasszikus kolonializmushoz
képest? Nem pusztán arányaiban, mélységében és elterjedtségében, hanem az erre adott
reflexiókon keresztül is bizonyíthatóan más minőségű folyamatokkal van dolgunk.
1. A gyarmati rendszer megalapítása és fenntartása korántsem jelentette a gyarmattartó
országok lakosai számára egy új minőségű élet tudatosodását, azon túl, hogy a gyarmatok
kizsákmányolása az élet kényelmesebbé tételét szolgálta számukra. A kérdést természetesen a
gyarmatosítottakra vonatkozóan is fel kell tenni. A gyarmatosítottak vonatkozásában meg kell
állapítani, hogy több vonatkozásban új minőséget hozott a gyarmatosító jelenléte: A
gyarmatosítás minden borzalma ellenére például az afrikai kontinensen a gyarmatosító közút-,
vasút és vízhálózatot épített, kiépítette a modern köz -és államigazgatási és jogrendet, az
oktatási és egészséügyi hálózatot, lehetővé tette a francia vagy az angol nyelv, mint
egységesítő faktor által, a kommunikáció terének, s ezzel az érintkezési és csereformáknak a
kibővülését, egyszóval a világ vérkeringésébe való bekapcsolódását. Új fogalmakat,
eszméket, termelési kultúrákat sajátíttok el. A gyarmatokról, bár nem tömegesen, de a
gyarmattartók egyetemeire is kerültek egyesek. Mindezek a folyamatok azonban távolról sem
jelentették, nem jelenthették a területi kötődések olyan szintű fellazulását, mint azt a
globalizáció kora az elmúlt néhány évtized óta mutatja. Ezeknek a kapcsolatoknak a révén
nem születtek világszerte ismert termékek, márkák, és a marketing stratégiák globális
koordinálása is hiányzott. A kapcsolatok jórészt kétoldalúak maradtak, és a nagy gyarmattartó
hatalmak piacain sem volt lehetősége a fogyasztóknak a világ javai között válogatni, amire
manapság egyesek számára anélkül nyílik lehetősége, hogy kilépne háza ajtaján (pl.
hitelkártyával, az interneten keresztül). Összességében sem a termékek mai óriási választéka,
sem a mai piacok területtől való függetlenedése nem hasonlítható a kapitalista centrum
országok egykori gyarmattartóként polgárai számára nyújtott lehetőségekhez.
2. A történelem során több formában megjelenő univerzalizmus igényt, mely megjelent
birodalmak és vallások szellemiségében nem tartom analógnak napjaink planetáris
tudatosságának kialakulásával, aminek további erősítése napjaink egyik legfontosabb
feladatának látszik. A világvallások úgy fordultak minden emberhez, hogy azok mit sem
tudtak egymásról, és egyáltalán, például az indiánok emberi státusának elismerése sem volt
egyértelmű és azonalli a spanyol hódítók, és katolikus (egyetemes!) egyházuk részéről.
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3. Marco Polo, a nagy utazó és kereskedő, mint úttörő, szimbolizálhatja a világrészeket
összekapcsoló, egységesítő – egységes logika, a piac logikája alapján – törekvéseket.26 A
kereskedelem, ami a termelés és a fogyasztás közötti kapcsolatot megteremti, egyre
racionálisabban szerveződik; „a kapocs, a motor, a szűk, de élénk zóna, ahonnan feltörnek az
éltető erők, az újdonságok, az újabb lehetőségek, a tudatos döntések, és végső soron a
fjlődés.”27 A piaci tranzakciók által generált fejlődést, ami megjelenik a világgazdaság
növekedésében, a piacok expanziójában, nem becsülik alá a transzformácionalista érvlések
sem. Elismerik, mint a történelmileg egyedülálló globalizáció előfeltételeit az atlanti-óceáni
kereskedelem megerősödését, a 18. században a Csendes – óceánon kialakult tengeri
úthálózatok kialakulását, az ipari forradalom által keltett nyersanyag és energiaéhség,
valamint a fogyasztásbővülés jelentőségét. A 16. századtól „kitáguló” világ, és az azt követő
évszázadok fejlődése szükségszerű előzménye ugyan a mai globalizációnak, de ez utóbbi a
transzformácionalista érvelések szerint egy minőségileg új korszakot jelent.
Bárhogy is tekintünk a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakra,
kétségtelen, hogy ez a korszak a globalizáció előkészítő, vagy kezdeti szakasza, amely során
olyan technikai vívmányok jelentek meg, mint a transzkontinentális távíró, majd a telefon, a
légiposta, a rádió stb. Ebben az időszakban születnek az első nemzetközi segélyszervezetek
(Nemzetközi Vöröskersezt 1863), összeül az első és a második Internacionálé, nemzetközi
járványügyi és időjárás-előrejelző szervezetek, és így tovább. Mindazonáltal, még ebben a
korszkban sem jelennek meg az 1960-as évektől kialakuló olyan globális jelenségek, mint az
elektronikus- pénzügyi hálózatok (a „virtuális” pénz), a hatátokat átlépő televíziózás, a
„világot behálózó marketing”, a globális ifjúsági kultúrák (beat, rock, pop stb.).
Az amazóniai esőerdők kiirtásának, a nemzetközi hitelminősítés megváltoztatásának, a rossz
kínai rizstermésnek, a kiégett nukleáris fűtőelemek elhelyezésének, a terrorizmusnak, az iraki
háborúnak, a klímaváltozásnak a hatásmechanizmusai sokkal összetettebbek, közvetlenebbek
és térben szétterjedőbbek, mint az egykori gyarmati világban bekövetkező eseményeké, vagy
a 1850-1950 közötti eseményeké. A hatások közvetlenségének érzetét fokozza a média is.
Paradox módon ugyanakkor a híradások még ma is inkább távoli, bennünket közvetlenül nem
érintő eseményekként mutatnak be olyan történéseket, melyek indirekt vagy direkt módon
életünket nyilvánvalóan befolyásolják.

26

v.ö. : Csizmadia Sándor: A mondializéció és globalizáció www.korunk.org/12_2001/mondial.htm
v.ö.: Braudel, Fernand: A kapitalizmus dinamikája(La dynamique du capitalisme) Flammarion, Paris1985, a
könyvből fordított szövegek alapját Egyesült Államok-beli John Hopkins egyete,men tartott három előadás
alkotja.
27
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A

"világfalu"

jelensége

bizonyosan

más

minőséget

hordoz,

mint

az

egykor

gyarmatbirodalommá kitágult Európa. Nem beszélve arról, hogy a gyarmati világrend sosem
volt ennyire "egyidejű", mint mostani világfalunk, és amaz térben is sokkal egyértelműbben
behatárolhatónak tűnik. Továbbá a gyarmati rendszert nem jellemezte, nem is jellemezhette a
társadalmi kapcsolatok mai sokszínűsége.
4. A transzkulturális másság talán sohasem jelent meg az egyén életében ennyire közvetlenül,
mint napjainkban. Ez a tény különféle, gyakran kiszámíthatatlan hatásokkal és
ellenhatásokkal jár. A kulturális másság térben és időben egyaránt a mindennapjaink részévé
vált, és ez sokféle reakciót vált ki belőlünk. A kulturális sokféleség tudatosodása fontos
morális feladat elé állítja a posztmodern kor emberét. Az emberi jogok jövőbeni sorsa
nagyban függ attól, hogy ennek a feladatnak hogyan tudunk megfelelni. A transznacionalitás
és a transzkulturalitás tudatosodása akár a turizmus jelentős növekedésén, akár az erősödő
kulturális interakciókon keresztül is tetten érhető.
5. A tőke és a munkaerő mobilizációja több hullámban már korábban is jellemezte a tőkés
fejlődést. Óriási mobilizációt hozott például a tizenkilencedik és a huszadik század fordulója,
amikor hazánk lakosságának egy része is "kitántorgott Amerikába". Ebben a korszakban
azonban a nagyarányú népességmozgást az amerikai munkalehetőségek nagy száma
mozgatta, némi túlzással a munkaerő ment a tőke felé, addig napjainkban a helyzet
megfordult, a tőke megy a munkaerőhöz, rövid ideig használja, majd új irányt vesz. A
munkaerő toborzása elveszítette földrajzi-területi korlátjait, egy cég munkavállalóinak köre
gyakran több kontinensen, egymásról nem is tudva él. Jól példázza mindezt Ulrich Beck:
" Este tíz óra. A berlini Tegel nemzetközi repülőtéren egy finom, barátságos hang tájékoztatja
a fáradt utasokat, hogy a Hamburg-felé induló gép beszállásra kész. A hang Angelika B.-é,
aki egy irányítópult mögött ül Kaliforniában, ahol délután hat óra van. A berlini reptér
tájékoztató szolgálata tehát Kaliforniában működik. Az indok épp olyan egyszerű, mint
amennyire érthető: Kaliforniában nem kell pótlékot fizetni a munkavállalónak, hiszen ott még
nappal van, és a munkaadókat terhelő indirekt költségek egyébként is jóval alacsonyabbak,
mint Németországban. A telekommunikáció nélkülözhetővé tette azt, ami az ipari
munkaszervezés nélkülözhetetlen elemének tűnt; a munkásoknak egy helyen kellett
dolgozniuk. A munkahelyek ma már exportálhatók, a munkaadók pedig országok és
kontinensek között kooperálhatnak egymással, (…) és távoli fogyasztóikkal."28
A globális munkaerő-allokáció problémáját bonyolítja, a szociális jogok érvényesíthetősége
szempontjából súlyosbítja, hogy a globális kapitalizmusnak egyre kevesebb hagyományos
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emberi munkaerőre van szüksége. A profit egyre jelentősebb mértékben az információhoz,
tudáshoz kapcsolódik. Ezzel együtt a munkavállalók hagyományos érdekvédelmi szervezetei,
folyamatosan veszítenek alkupozícióikból. A munkaerőpiacról (a társadalombiztosításból)
való kiesés, az anyagi és társadalmi biztonság erózióját vonja maga után. A globalizáció egyik
súlyos kockázati tényezője, hogy nem pusztán magát az egyenlőtlenségeket növeli, hanem a
társadalmi egyenlőtlenségek jellegét is megváltoztatja. Ennek bővebb kifejtésére dolgozatom
3. fejezetében kerül sor.
5. A világban a huszadik század második felétől rendkívüli gyorsasággal szaporodtak a
multilaterális nemzetközi egyezmények, jöttek létre nemzetközi - adott esetben globálisintézmények. A nemzetközi intézmények mellett regionális gazdasági-politikai szerveződések
tűntek fel, és erősödtek meg. Ezek közül a regionális integráció legmélyebb és legszélesebb
változata az Európai Unió. A nemzetközi jogalkotás több területén érhető tetten, hogy annak
hátterében nem pusztán államok állnak, hanem gyakran nem-területi kötődésű, szektorális,
funkcionális érdekek, sőt, régiókra, vagy akár az egész emberiségre vonatkoztatott értékek. Az
értékek vonatkozásában jellemző példaként említhető az európaiság, (vagy pl. az ázsiaiság,
amit Ázsiában hangoztatnak mind gyakrabban) mint egy nagyobb földrajzi egységen élő
emberekre vonatkoztatott normatív mérce, vagy a bioszféra védelmét megalapozó ökológiai
értékek, mint a biodiverzitás, vagy a jövő generációk jogai. Dolgozatom szempontjából
különösen fontos értéknek tartom az egyetemes emberi jogok ügyét, melynek védelmében
komoly energiák mozdultak meg a hivatalos politikai, állami szférán kívülről is. Az emberi
jogok megsértésének ügye kikerült az öltönyös-kosztümös konferenciák és csúcstalálkozók
elefántcsonttornyaiból a civil szférába, és a civil elkötelezettség komoly eredményeket tudott
felmutatni

számos

ügyben.

Példaként

említeném

a

nemzetközi

civil

társadalom

felbecsülhetetlen szerepét a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának megfogalmazásakor.29
Mindezek a jelenségek arra utalnak, hogy a politikai, jogi, morálfilozófiai gondolkodásnak
alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy egy korábban sokkal kisebb jelentőségű vonatkozási pont, a
glóbusz és az emberiség, mint egész megkerülhetetlenné vált. A filozófiai (és vallási, pl. a
kereszténység és az iszlám, mint univerzális értékek hordozója) gondolkodás persze már a
kezdeteitől fogva kacérkodott az egyetemes normák hangsúlyozásával, elég a sztoikusokra,
vagy a modern természetjogi iskolára utalni, de a kozmopolita (planetáris) tudatosság
elterjesztése sosem volt ennyire sürgető feladat, mint napjainkban.
28

Beck, U. (2000) i.m., 18.p.
A civil szervezetek igen fontos befolyásoló szerepéről lásd pl. Marlies Glasius: Szakértelem az igazságügyben:
A civil társadalom hatása a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútúumára. In: Anheier-Glasius-Kaldor (szerk.):
Globális civil társadalom. 2. Typotex, Budapest 2004 196-242.o.
29
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A következő részekben a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó főbb kortárs elméletek rövid
bemutatására vállalkozom, különös tekintettel az etikai dimenzióra, ami az emberi jogok
egyetemességének vizsgálatához alapvetésül szolgál.

I.2. A realizmus

I.2.1 Bevezetés

A nemzetközi kapcsolatok történetének egyik fordulópontja az első világháború lezárása,
amikortól a realista iskola meghatározóvá vált a tudományos irodalomban. A realizmus
filozófiai gyökerei azonban ennél jóval messzebbre nyúlnak vissza.
Thuküdidész (i.e. kb. 460-400) A peloponnészoszi háború című írásában az athéniek és
mélosziak közötti párbeszédben az aténiek egyértelműen a realista érvelés példáját adják,
szemben a mélosziak idealizmusával. Az athéniek állítják többek között, hogy az
"igazságosság szintje a kényszerítő hatalmak közötti egyensúlyon múlik, az erős megteszi,
amit hatalmában áll megtenni, a gyenge elfogadja, amit el kell fogadnia. (…) Ha mi
barátsággal közelítenénk hozzátok, az alávetettjeink ezt gyengeségünk jelének tartanák, míg a
ti gyűlöletetek irányunkban a mi hatalmunkat bizonyítja. Tehát azzal hogy leigázunk
benneteket, nem csak a birodalmunk nagyságát növeljük, hanem a biztonságát is. (…)
Általános és szükségszerű természeti törvény, hogy uralkodjunk mindazok felett, akik felett
tudunk. (…) Mikor az önérdekünket követjük, akkor a biztonságra törekszünk, amikor az
igazságosság és a becsület útjára tévedünk, veszélybe sodorjuk magunkat. (…) A megbízható
szabály úgy szól, hogy állj ki a veled egyenlőkkel, legyél alkalmazkodó és tiszteletteljes a
nálad nagyobbakkal, és tanúsíts mértékletességet az alávetettekkel. "
A fenti idézet hűen példázza azt a gondolkodásmódot, amit egyesek a realizmus "örök
bölcsességének"30neveznek. A fenti idézet bár durván egy 2400 éve elhangzott párbeszédet
igyekszik rekonstruálni, mégis könnyedén el tudjuk képzelni, hogy történelmünk során
hányszor, hány helyen történtek brutális lépések a hatalmi politika jegyében. Napoleontól a
náci Németországon át az 1956-os forradalmat leverő Szovjetunióig oly sokan alkalmazták a
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Dunne, T. Realism. In.: Baylis- Smith (eds.): i.m. 110.p.
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hatalmi logikát szinte kizárólagosnak tekintő realizmus "örök bölcsességére" épülő
érvrendszerét. Nem vitás, a történelem a realizmus igazát bizonyítja.

I.2.2 A realizmus politika-filozófiai gyökerei

A realisták állítása önmagukról úgy szól, hogy ők nem azt írják le a nemzetközi
kapcsolatokról, hogy milyennek kellene lenniük, vagy milyennek szeretnénk azokat, hanem
sokkal inkább azt, amilyenek ezek a kapcsolatok valójában. Ez a gondolatiság jól tükrözi a
realizmus forrásait a politikai ideológiák között.
A politikai filozófiában világosan ütköztethető a felvilágosodás optimizmusát és észelvűségét
politikai programmá transzformáló konstruktivista racionalizmus, és az emberi természet
szociabilitásával kapcsolatban szkeptikus konzervatív hagyomány. Míg az előbbit a politikai
cselekvés

kompetenciája

kiterjesztésének,

vagy

a

társadalmi

viszonyok

tudatos

korrekciójának sikerességébe vetett töretlen hit jellemzi, addig az utóbbi óvatosságra int: az
emberek által alkotott közösségek nem alakíthatók át mesterséges konstrukciók szerint, mert a
zoón politicon-ok többsége inkább gyarló, semmint bölcs és megfontolt lény. Gyarlóságuk
önzésükben, mohóságukban, hatalomvágyukban, dicsőség utáni vágyukban, tudatlanságukban
érhető tetten, ami szükségszerűen konfliktusokat generál ember és ember között. Csak a jól
működő, kipróbált, történelmileg "tesztelt" szabályok, a közös hagyomány és vallás, mint
kohéziós erők, az erővel szemben felvonultatott elrettentő erő óvhat meg bennünket a
káosztól. Az erőszaktól, a háborútól, a nyomortól való megszabadulást ígérő nagy víziók
szükségképpen beleütköznek a társadalmi viszonyok komplexitásába, és az emberi természet
ösztönös, hajlamok által vezérelt, nem tudatos oldalába. Mindig (legalább is a világot
kormányzó isteni terv végső beteljesülésig) lesz "gonosz", amit le kell győzni, és teljesen
sosem lehet legyőzni, hiszen újabb és újabb formában mutatja meg magát.31 Ráadásul
bölcsebb dolog tudomásul venni a realitásokat, és ezeken belül keresni a mozgásterünket,
mint utópiák foglyaiként szélmalomharcot folytatni. A racionálisnak tetsző utópiák rögtön
irracionálissá válnak, amint megpróbálják megvalósítani őket. A politikának az elvont
(humánus) eszményekhez való görcsös ragaszkodás helyett az emberi létezéssel együtt járó
31

A magát konzervatívnak tartó, és annak is tekintett George W. Bush szerint a világot egy isteni terv
kormányozza, aminek a végső célja a jó győzelme a gonosz felett, amint azt több beszédében is hangsúlyozta. A
sajátos amerikai protestáns küldetéstudat és a pragmatikus realizmus viszonyára még visszatérünk a
későbbiekben.
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feszültségek enyhítésére kell szorítkoznia. Ez egy józan pragmatizmussal működőképesnek
tűnő recept, ami nagymértékben támaszkodik a kívánatos és a szükségszerű szempontjainak
összevetéséből kialakított programokra, azaz a politikai költség-haszon kalkuláció
iránymutatásaira.
Persze eszményekre nagyon is szüksége van a politikának, de ezek romantikus eszmények,
hősök, jelképek, szentek, mártírok, nemzeti mítoszok, akik és amelyek levezethetik az emberi
állapot tökéletlensége miatti rossz érzéseinket. A konzervatív szellemű írások a fentieken túl
hangsúlyozzák

a hierarchiák

szükségességét,

ember

és

ember

viszonyában,

ami

szükségképpen az államok közötti viszonyokra is áttevődik. A nemzetközi hierarchiákba való
betagozódás valójában jól felismert nemzeti érdeknek minősül realista olvasatban. Ha
szkepszis jellemzi a konzervativizmust a békétlen emberi természet pacifikálásának nemzeti
keretek közötti megvalósíthatóságát illetően, akkor ez a kétely fokozottan jellemzi a
nemzetközi kapcsolatok és a humanista eszmék összebékíthetőségének vonatkozásában. Az
értékek kulturális beágyazottságának hangsúlyozása a komoly kulturális különbségek
tényéből kiindulva a konzervatívok számára magától értetődővé teszi az egyetemes eszméktől
való idegenkedést. A realizmus ideológiai keresztapja egyértelműen a konzervativizmus.
A realizmus másik jellegzetes eszmei alapját az a gondolkodásmód jelenti, ami Niccolo
Machiavelli (1469-1527) munkásságához kötődik. Ő volt az, aki élesen elválasztotta
egymástól a politikai erényeket és a hagyományos erkölcsi erényeket, és tette mindezt
konzekvencialista-pragmatikus etikai alapon. A politikai cselekvés egyetlen fokmérője annak
hasznossága, amit csak a következményein mérhetünk le. Ez röviden annyit tesz, hogy
bizonyos rendkívüli, akár embertelennek minősíthető eszközök alkalmazása bocsánatot
nyerhet egy "jó eredmény", mint sikeresen elért végső cél esetén.32 A szerződések
felrúghatók, amennyiben a pillanatnyi hatalmi érdek úgy kívánja, hiszen" a szószegő
uralkodók vittek véghez nagy dolgokat, akik az emberek eszén kifogtak".33 Az állam
vezetőjének az a dolga, hogy helyesen mérje fel a külpolitikai küzdőteret, saját hatalmának és
állama hatalmának növelése érdekében ha kedvező a környezet, növelje befolyását az államán
kívüli területeken. A külpolitikai játszma alapvetően zérus összegű. Amennyivel növekszik az
egyik fél hatalma, befolyása, annyival csökken a másiké.
Machiavelli érvelése jól illusztrálja a fentebb leírtakat. Az ember alapvetően szenvedélyei
által, sőt "állati természete" által meghatározott. Így az állam vezetőjének is szükséges ehhez
igazodnia, a ravaszság, az erő, a fösvénység és a kegyetlenség adott szituációkban mind a jó
32
33

Machiavelli, N.: A fejedelem. 18. fejezet. Kossuth, Budapest 1991
Machiavelli, i.m. 18. fejezet
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fejedelem "erényei" kell hogy legyenek. A fejedelemnek két állat alakját kell magára öltenie,
a rókáét meg az oroszlánét. Az elsőtől az ügyességet, a másodiktól az erőt kell eltanulnia.
Akik lenézik a róka szerepét, azok nem igazán értik mesterségüket; hogy világosabban
szóljunk: az okos fejedelemnek ki kell bújnia azon ígéretek beváltása alól, melyek érdekeivel
ellenkeznek."34Mivel ebben az érvrendszerben minden erkölcsi kérdés a hatalmi logikába
ágyazódó hasznosság elve alá rendelt, látnivaló, hogy Machiavelli a morál és a politikai
cselekvés közötti súlyos diszkrepanciára mutat rá. Ennek további következménye, hogy a
moralitás viszonyait csak adott társadalmakra, partikuláris közösségekre alkalmazza, így
mindenfajta egyetemesség gondolata távol áll tőle, éppúgy, mint az önérdekük által vezérelt
aktorok közötti bárminemű morális megfontolás. Így a nemzetközi kapcsolatok nyers hatalmi
vetélkedések ijesztő képét mutatják.
A klasszikus realizmus elméletének első részletes kifejtését Thomas Hobbes (1588-1679)
Leviatán (1651) című művében olvashatjuk. Hobbes alaposan körbejárja azt a kérdést, hogy
az emberek hogyan éltek, vagy élnének olyan viszonyok között, ahol nincsen közös
megegyezésen alapuló jogrendszer, sőt, még erkölcsi normarendszer sem. Az ember lényege
Hobbes szerint, hogy szenvedélyei, hajlamai vezérlik, ugyanakkor képes a racionális belátásra
is, akár a hajlamai önkéntes korlátozására is valamilyen nagyobb jó érdekében, de csakis
ezért. A szenvedélyeink eltérő irányúak, vágyaink megvalósítása keresztezi mások vágyainak
a megvalósítását. Az ún. természeti állapotban, ahol tehát nincs mindenki által elfogadott,
rögzített normarendszer, a természet törvényeinek parancsoló szükségszerűsége az úr. Ebben
a helyzetben a túlélés, az életben maradás igénye határoz meg mindent, az erkölcsi jó a
természeti állapotban értelmezhetetlen fogalom, hiszen mindenki megtehet mindent, hogy
életben maradjon. Ebben az értelemben minden jó, amire vágyam irányul, de másnak mást
jelent a jó. Szenvedélyeink, mint a hatalomvágy, a birtoklás vágya, a dicsőségvágy
hasonlóak, de jól látható, hogy ezek a másik ember hasonló szenvedélyeivel ellentétes
cselekvésre motiválnak. Ráadásul a "természet egyenlő testi és szellemi képességekkel
ruházott fel minket"35, legalábbis abban az értelemben, hogy egyik létező

(látható)

kondícióbeli különbség sem annyira jelentős, hogy önmagában kiváltságokat igazolhatna. A
leggyengébb ember is képes lehet például megölni a legerősebbet, akár "cselvetés útján", akár
másokkal szövetkezve, így eltérő önző céljaink elérésére irányuló esélyeink is közelíthetnek
egymáshoz. Ez vezet a másik leigázásának igényéhez, a kölcsönös és örök bizalmatlansághoz.
34

Machiavellit idézi Paul Janet: A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. (ford.
Lőrincz Béla) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1892, 23.o.: Machiavelli: Principe, XVIII. fej., ne
debba osservare la fede, quando tale osservantia gli torni contro.
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A mára már szállóigévé vált mondás szerint homo homini lupus est, azaz; ember embernek
farkasa. Az együttélés eképp állandó és fékezhetetlen viszályt jelent, a természeti állapotban a
szerző szavaival "az emberi élet magányos, szegényes, csúnya, állatias és rövid."36Mindenki
háborút vív mindenki ellen. (Bellum omnium contra omnes).
A természeti állapot természetes joga tehát az önfenntartás joga, ami egyúttal a természeti
törvény parancsa is. A természeti törvény Hobbes szerint megtiltja azt, hogy életünk
oltalmazása ellen tegyünk, vagy elmulasszunk valamit, amivel véleményünk szerint a
legbiztosabban védhetnénk azt. Csakhogy paradox módon az önzés teljes szabadságára épülő
természeti állapotban éppen a biztonság, a kényelem, a javaink háboríthatatlansága, a dolgok
nyugodt élvezetének lehetősége, az élet, a jövő tervezhetősége hiányzik. Mivel az ember
ésszerű lény, ezért belátja a természeti állapot tarthatatlanságát, és szabadságának jó részét,
különösen az erőszak alkalmazásának szabadságát átruházza egy közösen választott szuverén
javára. Az emberek tehát szerződést kötnek egymással, mely által kilépnek a természeti
állapotból és létrehozzák a politikai állapotot, azaz az államot. A szuverén rendelkezik eztán
az erőszak alkalmazásának monopóliumával éppúgy, mint a biztonság és a belső béke
fenntartására irányuló normák megalkotásának és azok betartatásának jogával. Az uralom
tehát célszerűségi korlátok között legitim, még akkor is, ha a mai értelemben nyilvánvalóan
elnyomó jellegű, hiszen még egy zsarnoki kormányzat is jobb annál, mintha visszatérnénk a
természeti állapot anarchiájához. A szuverén hatalma szükséges azért, mert féken tartja az
önző embereket, akik e nélkül kizárólag a hajlamaiknak engedelmeskedve cselekednének,
azaz a büszkeség, a bosszúállás, a részrehajlás újra versengő individuumok rendezetlen
sokaságára bontaná szét a korlátozott szabadságra épülő államot. Az állam védi meg
egymástól az embereket, és szervezi őket egységes politikai közösséggé, ami egyfajta
biztonságot nyújt.
Hobbes szerint azonban a nemzetközi viszonyokban, melyeket kizárólag államközi
viszonyokként értelmez, fennmarad a természeti állapot, vagyis az anarchia. Ennek oka
egyszerű: a nemzetközi viszonyokban, vagyis az államok felett nincs szuverén. Mivel a
Leviatánban minden norma az emberek szerződésével válik normává (az erkölcsi és jogi
normákat egyaránt értve), ezért az államközi kapcsolatok nélkülözik a rájuk vonatkozó
erkölcsi vagy erkölcsileg megalapozott jogi normákat, hiszen államok nem rendeltek
szuverént maguk fölé semmilyen szerződéssel.
Ennek a gondolatnak a globalizáció és az emberi jogok viszonyát vizsgáló dolgozat
szempontjából rendkívüli a jelentősége. A természeti állapot feladásával és az állam
36
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megalkotásával az emberek egy konkrétan várható nagyobb jó érdekében cselekedtek. A
szerződés megkötése tehát szükségszerű volt, hiszen az emberi élet valójában csak a
korlátozott szabadság állapotában, azaz a politikai állapotban tervezhető és biztonságos. Az
államok közötti együttműködést ösztönző érdekek azonban meglehetősen gyengék. Az
államok viszonyaira nem igaz a természeti állapotban élő emberek leírása, mely szerint adott
esetben a gyenge is reális veszélyt jelenthet az erős létére nézve. Az államok tehát sokkal
kevésbé kell, hogy egy másik államnak a totális megsemmisítésükre irányuló törekvéseitől
tartsanak. Inkább növelik az erejüket a másikkal szemben, vagy igyekeznek minden erejükkel
a nemzeti érdekeiket érvényesíteni a nemzetközi porondon.
Az egyetemes emberi jogok eszméje ezzel szemben kötelezettséget ró az államokra, a
nemzetközi szervezetekre, a gazdasági társaságokra a nemzetközi színtéren, mely
kötelezettségek még minimális változatukban is összeütközésbe kerülhetnek a szűken
felfogott nemzeti érdekekkel. Az emberi jogok, bárhogyan is értelmezzük ezeket, három féle
kötelezettséget rónak mindenkire:
1. Kötelességünk elismerni minden ember olyan alapvető jogát, amivel mi rendelkezünk,
azaz nem megfosztani más embereket ezektől.
2. Kötelességünk a jogfosztottságtól megvédeni másokat.
3. Kötelességünk segíteni azokon, akiket jogaiktól megfosztottak.37
Ezek a kötelezettségek nyilvánvalóan nem egy szűkebb morális közösségen belül
érvényesek csupán, hanem az egész emberiségre vonatkoznak. Az emberiség azonban
államokba tömörül, és ha a fenti kötelezettségeket az államközi érintkezés alapvető
normáiként tételezzük, egyrészt veszítenek erejükből, másrészt számos kérdést vetnek fel az
erőszak tilalmától kezdve a humanitárius intervención át a globális igazságosság szerteágazó
problémaköréig.
Ha a realizmus klasszikus tézisét újra felidézzük, akkor a nemzetközi kapcsolatokban
nincsenek, nem is lehetnek egyetemesen érvényes rendező elvek, morális útmutatások. A
jogok kiterjesztése az emberiségre, mint egészre innen nézve tehát nemcsak lehetetlen, hanem
értelmetlen is. A realisták könnyed kézlegyintéssel söprik le az asztalról az idealistának
minősített univerzalisztikus érveket és igényeket.
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Ez a felsorolás összefoglalása annak, amit Henry Shue rendkívül fontos művében kifejt. V.Ö.: Shue, H.: Basic
Rights. Subsistance, Affluence, and U.S. Foreign Policy. Princeton University Press, Pinceton, New Jersey, 1980
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I.2.3 A realizmus alapvető tételei, irányzatai

A realizmus irányzatai közötti eltérések rövid bemutatására az alpont második részében
vállalkoznánk, előbb tekintsük át az iskola főbb gondolatait!
A realista iskola egyik kulcsfogalma az erőegyensúly. Eszerint a szinte kizárólag nemzeti
érdekeikre tekintettel manőverező államok (azaz állami vezetők) egyik fő szempontja a
nemzetközi erőviszonyok felmérése, az államok elsősorban katonai, másodsorban gazdasági
erejének kiegyensúlyozására való törekvés egy sajátos szövetségi rendszerben, amit a hasonló
érdekek kötnek össze. Kizárólag ez garantálhat átmeneti békés periódusokat a globális
politikai autoritás hiányában anarchisztikus nemzetközi viszonyokban. Az erőegyensúlyra
való törekvés tehát egy célszerűségi és nem morális szempont, ami meghatározza a
nemzetközi rendszert. A rendszerben előállhat ilyen egyensúlyi állapot akár véletlenszerűen,
akár

komoly diplomáciai

erőfeszítések

következményeképpen.

Jól

tükrözi

ezt

a

gondolkodásmódot Bismarck elve: "Öt nagyhatalom világában mindig törekedj arra, hogy egy
legyél a három között."38
A realizmus államcentrikus logikájából tipikusan következik, hogy az államok nemzetközi
porondon felmutatható ereje a népesség számától, a terület nagyságától, a gazdasági és
katonai erejétől, a politikai stabilitásától és manőverező készségétől függ.
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A fentiekben

láttuk, hogy a pozitív eredmény utólag legitimálhat amorális eszközöket is, a hatalmi logika
változatlan a nemzetközi viszonyokban, míg az eszmék, melyeknek lehet ugyan hatásuk a
politikai cselekvésre változóak. A realisták tehát szkeptikusak a közösen vallott értékek
alapján létrejövő konszenzusokkal kapcsolatban, szerintük a nemzetközi küzdőtéren inkább
csak a pillanatnyi érdekek konvergenciájából adódó kompromisszumokra van lehetőség. A
konszenzus tartósabb békét, kooperációt tudna biztosítani, mint a változó érdekek miatt
törékeny kompromisszum. Ennek üzenete meglehetősen cinikus az egyetemes emberi jogok
szempontjából: Az emberi jogokat egyes realisták szerint tekinthetjük ugyan teoretikusan
egyetemes értékeknek, de a gyakorlatban az emberi jogok védelméért mindig csak szűkebb
értelemben vett nemzeti érdek motiválhat bármilyen jellegű lépést. Ha mondjuk Szudánban
38

Idézi Hülvely István in: Hülvely I.: Európa a nemzetközi politikában. (oktatási segédanyag, PTE ETK, 2000,
2.o.)
39
v.ö.: Waltz, Kenneth: Theory of International Politics. Reading, Mass. Addisson-Wesley, 1979, 131.p.
Érdemes itt mindjárt példaként hozni Izraelt. Kicsi állam, csekély számú népességgel, viszonylagos politikai
stabilitással, a térségben erős gazdasággal, és biztos külföldi szövetségessel lényegesen nagyobb befolyással bír,
mint ami a fenti szempontok alapján következne. Hasonló a helyzet, bár némileg elérő okok miatt Costa Rica
esetében is.
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fegyveres lázadók külföldi újságírókat fognak el és kínoznak meg, akkor az nem a nemzetközi
közösség, hanem azoknak az országoknak a problémája, amelyek honpolgárai az áldozatok.
Az államcentrikus felfogás tehát alapvetően az államok ügyének, visszaélések esetén az
érintett államok ügyének tekinti az emberi jogok védelmét.
A nemzetközi rendszer jellegzetessége az anarchia, ami kiegészül a hierarchikus nemzeti
politikákkal, illetve az erőviszonyok által a nemzetközi porondra is "becsempészett"
hierarchiákkal. A hatalmak közül némelyek átmeneti hegemóniára tehetnek szert, ezzel más
államokat is az általuk uralt rendszerbe képesek illeszteni. Talán nem mond ellent ennek a
tézisnek Antonio Gramsci gondolata a hegemón hatalom ideológiai funkciójáról. Egy
hegemonikus rendben ugyanis Gramsci szerint az uralkodó hatalom határozza meg univerzális fogalmak segítségével- a kívánt rend jellemzőit, és ezt mindenki számára hasznos
rendként mutatja be. 40Ahogy a belpolitikában az uralkodó osztályok, az elit képes kimunkálni
és elfogadtatni a társadalom nagy részével a "nemzeti érdek" sarokköveit, úgy a nemzetközi
hegemón is képes lehet saját partikuláris érdekeit egyetemes értékek jelmezébe bújtatni.
Szinte azonnal az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikájára asszociálhatunk ennek a
fejtegetésnek az alapján. Sokakban felmerülhet, hogy az emberi jogok csak amerikai
olvasatban kerülhetnek a világ közvéleménye elé, és így a hegemonisztikus hatalom
ideológiai eszközei csupán. A kortárs emberi jogi diskurzusban oly gyakran elhangzó
állításhoz érkeztünk: az emberi jogok mai domináns értelmezése nem más, mint a hegemón
pozícióra törő (vagy azt őrző) hatalom ideológiai offenzívája.
A nemzeti érdekek mindenek felettiségét valló politikusok alapvetően a hatalmi logika
szerint cselekednek, amibe beletartozik az is, hogy más államokat különböző eszközökkel arra
bírjanak, hogy saját államuk hasznát, hatalmát gyarapítsák. Az államok vezetőinek elsőszámú
prioritása tehát államuk fennmaradásának biztosítása a nemzetközi porondon, ami sok
klasszikus realista szerint az állandó háború állapotában csak az erő, a befolyás növelésével
valósítható meg. A háborús állapot a fenyegetettségre utaló kifejezés, mely szerint ha egy
állam kifelé nem mutat erőt, vagy nem keres megfelelő szövetségest, akkor könnyen
tényleges háborús helyzetbe sodorhatja magát. A nemzetközi küzdőtéren tehát zérus összegű
játszma zajlik, amiben az államok olyanok, mint a biliárdgolyók a biliárd asztalon.
A realista felfogás többé-kevésbé kitart a vesztfáliai rendszer alapelvei mellett, melynek
lényege az egységes és oszthatatlan állami szuverenitás elve, ami maga után vonja, hogy az
elvek és értékek, a jogok és kötelezettségek államilag szervezett közösségekre vonatkoznak.
40

Ez a mondat Badie és Smouts könyvéből való. V.ö.: Badie B.-Smouts M.C.: A visszájára forduló világ. A
nemzetközi színtér szociológiája. (Ford. Csizmadia Dominika) Aula Kiadó kft.Budapest 1998, 123.o.
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Az erőszak alkalmazásának monopóliumával az állam rendelkezik, melyek szuverén
autoritását más államok elismerik. Ennélfogva az államoknak maguknak kell kialakítaniuk és
fenntartaniuk azt a feltételrendszert, mely alapján saját biztonságukat a leginkább
garantálhatják. Ezt fogalmazza meg az önsegély elve.
Mindezek alapján elmondható, hogy a realisták szerint minden olyan kísérlet, amely az
államok fölötti színtéren kísérel megvalósítani átfogó politikai-jogi, sőt általában erkölcsi
eszményeket (demokrácia, emberi jogok), előbb-utóbb elbukik. Ezeket az eszményeket a
szuverén államok hatáskörén belül lehet ugyanis kiteljesíteni. Ahogy John Major egykori brit
miniszterelnök az Európai Unió demokratikus deficitjére utalva megfogalmazta: " Nálunk a
demokrácia

otthon

zajlik".41

Az

állam

viselkedését

eszmények

helyett

a

haszonmaximalizálásra törekvés jellemzi. Hans Morgenthau szavaival: " A politikai realista
azt kérdezi: Hogyan érinti ez a politika az ország erejét? (Vagy a szövetségi kormányét, a
Kongresszusét, a pártét, a mezőgazdaságét, esettől függően.) A politikai realizmust a
nemzetközi

politika terepén

eligazító

legfontosabb

útjelző

az

erő

terminusaiban

megfogalmazott érdek fogalma."42
A realizmus számos további irányzatra bontható. A fentebb idézett Morgenthau nevével is
fémjelezhető strukturalista realizmus klasszikus változata szerint a nemzetközi politika a
hatalomért, a haszonmaximálásért folytatott végtelen küzdelem. Ennek gyökerei az emberi
természetben keresendők. A klasszikus strukturalista realizmussal szembe állítható a
leginkább Kenneth Waltz nevéhez köthető strukturalista neorealizmus, amely az önsegély
elvéből vezeti le a nemzetközi rendszer jellegzetességeit. Nem az emberi természetben rejlő
haszonmaximalizálási törekvés, hanem a nemzetközi rendszer anarchikus jellege indokolja az
önvédelem érdekében tett erőfeszítéseket.43
A realizmus újabb változatát jelenti a liberális realizmus, mely szerint a nemzetközi
anarchiát meg tudják szelídíteni olyan államok, melyek elrettentő erejükkel visszatartanak
más államokat az agressziótól, és így képesek megalkotni az államok együttélésének
szabályait, azaz létrejön egyfajta nemzetközi társadalom. Ennek az irányzatnak a részletes
kifejtését Hedley Bull-nak az "Anarchikus társadalomról" írott könyvében találhatjuk.44
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Ashdown idézi Majort in: Ashdown,P.: How We Can Make Europe More Relevant to Voters? In: How Can
the EU's Voters Have They Say? The Philip Morris Institute. 1995 dec.
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Bull mellett feltételenül meg kell említenümk Raymond Aron nevét, aki a liberális realizmus
egyik kontinentális „alapítójának” tekinthető. Aron amellett érvel, hogy a béke elérhető a
nemzetközi jog révén, a nemzeti érdekek konvergenciája által. Aron dolgozta ki a „homogén
rendszerekről” (melyekben az államok azonos típusba sorolhatók és ugyanazt a politikai
felfogást követik), és „heterogén rendszerekről” (melyekben az államok más elvek alapján
szerveződnek, és más elveket képviselnek) szóló elméletet. Ezzel Aron átértelmezte a
klasszikus realizmus egyik alaptételét, mely szerint a nemzetközi rendszer egyetlen
szervezőelve az erőviszonyokban keresendő, függetlenül az egyes politikai renszerek
irányultságától és értéktartalmától. 45
Visszatérve a Bull nézeteire, az általa kifejtett modell sok szempontból ellenpontját képezte
a strukturalista realisták elképzeléseinek, hiszen szakított az erő, a hatalom és a nemzeti érdek
kizárólagosságának minden államra kiterjesztett felfogásával. Bár az önsegélynek Bull szerint
is fontos szerepe van, az ő fejtegetéseiben leginkább az anarchia és a rend dichotómiája vonul
végig. A háborúval való fenyegetés adott esetben paradox módon a béke megőrzésének
záloga lehet. Bull különbséget tesz az államközi rendszer és a rendezett nemzetközi
társadalom között. A nemzetközi társadalomban kimutatható a kulturális közösség, és az
ehhez kapcsolódó értékközösség, vagyis nem csak érdekek, hanem közös értékek is
összekapcsolják a nemzetközi társadalom alkotóelemeit. Ettől elválasztandó az államközi
rend, ami erősítheti, vagy akadályozhatja a nemzetközi társadalom kialakulását, vagy
fennmaradását. "Az államok társulása (a nemzetközi társadalom) akkor jön létre, mikor egyes
államok csoportjai tudatában közös érdekeiknek és értékeiknek közösséget alkotnak, melyben
kötelezik magukat az általuk elfogadott közös normák betartására egymás közötti
viszonyaikban, és részt vesznek a közös intézmények működtetésében."46Ez végső soron
felfogható Hobbes társadalmi szerződésének liberális realista olvasataként is. A nemzetközi
társadalom lesz mindannak biztosítéka, amit az állami szuverenitás garantál a területén élő
népességnek, legfőképpen az önmeghatározás jogát és a külső beavatkozás tilalmát. Ebből
viszont egyenesen következik, hogy a rend és béke megőrzésének érdekében a szuverén
államoknak tartózkodniuk kell egymás ügyeibe való beavatkozástól.
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I.2.4. A realizmus és az egyetemes emberi jogok eszménye. Néhány kritikai észrevétel

A vesztfáliai békére visszavezethető klasszikus szuverenitás elv köszön vissza a realista
irányzatokban. Az elv szerint az állam kizárólagos joghatósággal rendelkezik a területén élő
népesség felett, és autonóm szereplője a nemzetközi kapcsolatoknak. Ez az elv meghatározó
módon segítette a nemzetállamok kifejlődését és megszilárdulását Európában. A második
világháború azonban döntő fordulatot hozott abból a szempontból, hogy korábban soha nem
tapasztalt erővel merült fel annak igénye, hogy egy állam polgárai se lehessenek államuk
önkényének teljességgel kiszolgáltatottak.
A második világháborúban a civil lakosság ellen elkövetett embertelenségek, mint a népirtás,
a rabszolgaság, a deportálások, a kínzások, a civilek élő pajzsként való felhasználása, a
kollektív megtorlás és hasonló kegyetlenségek ébresztették fel az emberiség humánus
gondolkodású többségének lelkiismeretét, és segítették életre hívni az Egyesült Nemzetek
Szervezetét. Az ENSZ Alapokmánya egyértelművé teszi, hogy az emberi jogok elismertetése
és védelme a nemzetközi közösség ügye és felelőssége, igaz, az első számú kötelezettek az
államok. Az államok hatalmát azonban egy nemzetközi, sőt, egyetemes normatív
vonatkoztatási pont, az emberi jogok elvárásai korlátozzák. Nem túlzás talán emberi jogi
szempontból "normatív forradalomról" beszélni, ahogy ezt John Vincent teszi. Vincent szerint
a jövőre vonatkozóan két eltérő valószínűségű forgatókönyvet jelenthet ez a nagy ívű
"globalizálódás" - vagyis a normatív forradalom - az emberi jogok terén. A kevésbé valószínű
forgatókönyv szerint a globálissá váló emberi jogi rezsim felbomlasztja a vesztfáliai elveken
alapuló államrendszert, és "világtársadalmat" hoz létre. Valószínűbb forgatókönyv szerint az
államok megmaradnak ugyan, de jelentősen fokozódik nemzetközi felelősségük és átalakul
jogalanyiságuk.47
Az ENSZ, majd más nemzetközi szervezetek égisze alatt fokozatosan kialakuló nemzetközi
emberi jogvédelmi rezsim filozófiájában áttörést hozott a hagyományos államcentrikuskormányközi megközelítésekkel szemben.48 A legfontosabb dokumentumok alapelvként
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rögzítették ugyanis, hogy az emberi jogok egyénekhez tapadnak, így nem egy állam
polgáraiként élvezzük őket, hanem emberi mivoltunk alapján. Megfordítva, szintén
rögzítették az alapdokumentumok azt, hogy számos olyan morális kötelezettségünk adódhat,
ami nem mint egy adott állam polgárára hárulnak ránk, hanem a legszélesebb emberi
közösség tagjaiként. Először a történelemben a nürnbergi per bírósága mondta ki
egyértelműen, hogy amennyiben az emberiesség alapvető értékeit védő nemzetközi normák és
az adott állam törvényei ellentétesek egymással, minden egyes személynek kötelessége
áthágni az utóbbiakat, kivéve, ha közvetlen kényszerítés miatt nincs lehetősége a
választásra.49 Megváltozott ezzel együtt az államok nemzetközi jogi kötelezettségeinek
szerkezete. Bár az emberi jogi normák betartatása elsősorban az államok feladata maradt, de
ezzel együtt az államok magukra vállaltak nemzetközi ellenőrzésre vonatkozó eljárási
kötelezettségeket.50 A vesztfáliai elvek sajátos áttöréseként is felfoghatjuk ezeket a
fejleményeket, kiegészítve a legjelentősebbel, az egyén nemzetközi jogalanyiságának
egyértelművé tételével. Ezt elvileg ugyan az állampolgárság szerinti államnak el kell
fogadnia, de súlyos emberi jogi visszaélésekkel járó polgárháborúkban gyakran segíti a rivális
felek egyikének nemzetközi legitimációját az, ha hajlandó például a háborús bűnökkel vádolt
személyek elfogására, abban való közreműködésre, és kiadatásukra. Ide kívánkozik a volt
Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekményekkel vádolt személyek példája. A
Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság működése önmagában kétségessé teszi a kizárólagosan
államok közötti játszmaként leírt nemzetközi kapcsolatok hitelességét.
Az emberi jogok így váltak a modern államok legitimációs alapjaivá. Ez természetesen
számos, sokszor süketek párbeszédére emlékeztető vitát generált államok, hatalmi blokkok
között, kezdve az egyes emberi jogok egymással való szembeállításától a kulturális
relativizmus problémájára koncentráló nézeteltérésekig.51 A viták első típusa különösen a
hidegháború korszakában volt jellemző: Míg a nyugati világ a polgári és politikai
szabadságjogok, valamint a demokratikus alapjogok hiányát kérte számon a keleti blokk
országain, addig a rendszerüket marxista-leninista ideológia szerint igazolni próbáló országok
a gazdasági, szociális jogok elsőbbségére hivatkoztak, és ezek teljes élvezetét csak a
Afrikai Egyezménye, az Emberi Jogok Arab Chartája, az Európai Unió Alapvető Jogok Chartája. Az ázsiai
kontinens nem arab lakta területein a mai napig nincs az egész térséget átfogó, általános, kötelező erejű
nemzetközi emberi jogi egyezmény.
49
v.ö. Cassese, A.: Violence and Law in the Modern Age. Polity Press, Cambridge, 1988, 132.o.
50
v.ö. Kardos Gábor: Emberi jogok egy új korszak határán. T-Twins Kiadó, Budapest 1995, 15.o.
51
Az emberi jogok különböző generációi többféleképpen foglalhatók össze. Pl. klasszikus polgári
szabadságjogok (első generáció), politikai szabadságjogok (második generáció), gazdasági, szociális, kulturális
jogok (harmadik generáció), esetleg még a globális problémákra reagáló negyedik generáció. Gyakori a fenti

33

34

szabadságjogok korlátozása esetén látták biztosíthatónak.52 A kulturális relativizmus vita a
kezdetektől jelen volt az emberi jogi diskurzusban, de igazán a kétpólusú világrend
felbomlásával tört előre. Ennek részleteire majd a negyedik fejezetben térünk ki.
A nemzetközi jogi rezsim egyik alapvető dilemmája tárul elénk: Egyetemesen
előmozdítandó és védendő emberi jogok, vagy az állam belügyeibe való beavatkozás tilalma?
Az Egyesült Nemzetek Kartájának 2.7. cikke rögzíti a szuverén államok ügyeibe való
beavatkozás tilalmát, majd megerősítik, illetve bővebben kifejtik a Nemzetközi Jog
Alapelveiről Szóló Deklarációban, továbbá a Helsinki Záróokmány hatodik alapelvében. Az
említett dokumentumok azt a látszatot kelthetik, mintha a beavatkozás tilalma privilegizált
státuszt élvezne a nemzetközi kapcsolatok alapvető normái között, és ezzel akár
igazolhatnánk is a realista iskola számos állítását. Azonban ez koránt sincs így. Az
alábbiakban röviden összefoglalom a nemzetközi közösségnek az államok szuverenitásának
rovására történő beavatkozási lehetőségeit emberi jogok megsértése esetén, azzal a céllal,
hogy látható legyen a költség-haszon kalkulációtól való elmozdulás a nemzetközi
viszonyokban.
Az államok mindig is törekedtek más országok politikájának befolyásolására. Ebben nincs
még semmi meglepő, viszont ha részletesebben áttekintjük a kényszerítő eszközök fokozatit
tartalmazó skálát, már markánsabb következtetésre juthatunk. A békés diplomácia államközi
"panaszkodással" kezdődik, folytatódhat gazdasági szankciókkal, egyoldalú diplomáciai
lépésekkel, fegyverek küldésével, ellenzékiek külhoni felkészítésével, a belső ellenzék
támogatásával, humanitárius segélyek fegyveres biztosításával, katonai blokáddal, végül
fegyveres katonai csapásokkal, melyek közül a legsúlyosabb a totális katonai intervenció.
Ami az emberi jogok megsértését illeti, figyelmet érdemel, hogy az ENSZ első tíz évében a
világszervezett hatásköre csupán az emberi jogok tiszteletben tartásának segítésére
korlátozódott. Az Emberi Jogi Bizottság szerint a szervezetnek nincs mandátuma aktív
beavatkozásra az emberi jogok megsértése esetén. Ebben az időszakban tehát még a realisták
logikája determinálta a világszervezet működését. A 60-as években azonban a világszervezet
mandátumát kiterjesztették az emberi jogok elveinek végrehajtatására, és felügyeletére. Az
emberi jogok sérelme esetén alkalmazható nemzetközi kényszer mibenlétét illetően is komoly
vita alakult ki, például arról, hogy a radikális gazdasági szankciók mennyiben vonhatók a

első két generáció egy csoportba sorolása. A magam részéről az egyes generációk összefüggéseire vonatkozó
koncepciómat a harmadik fejezetben fejtem ki.
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nemzetközi jogi kényszer fogalma alá.53 Mindazonáltal a kényszer alkalmazhatóságáról a
Biztonsági Tanács dönt, ami sokszor megakadályozta már - az éppen a realisták által leírt
hatalmi logika alapján - a hatékony fellépést.
Az általában vett kényszernél lényegesen súlyosabb lépés a nemzetközi közösség részéről a
humanitárius intervenció.54 Ennek a tanulmánynak nem célja a humanitárius intervenció
fogalmával és jogi alapjaival kapcsolatos vita bemutatása, ezért csak a többé-kevésbé
általánosan elfogadott fogalmi elemek bemutatására szorítkozom. A humanitárius intervenció
egyoldalú beavatkozást jelent a nemzetek közösségének a részéről annak érdekében, hogy egy
másik ország (országok) területén élő emberek emberi jogainak saját kormányzatuk által
jóváhagyott, eltűrt, vagy elkövetett kirívóan súlyos, tartós megsértését megállítsa, a további
jogsértéseket megelőzze.55 Sulyok Gábor szerint a humanitárius intervenció alapja a
legalapvetőbb (első generációs) emberi jogok meghatározott súlyú megsértése lehet, mivel
erre a "kemény magra" épül rá az emberi jogok teljes skálája, eképp ezek a jogok feltétlenül
egyetemesnek tekintendők.56 Gyakori, hogy külső katonai beavatkozásra olyan konfliktusok
esetén kerül sor, amikor egy országban polgárháború dúl, amikor teljességgel kétséges a
kormányzati hatalmat gyakorlók köre, így az első meghatározásban a "saját kormányzatuk
által" kitétel vitatható, legalábbis kiterjesztően értelmezendő. Fontos lehet még hangsúlyozni
a humanitárius intervenció ultima ratio jellegét. Mindkét meghatározás szerint a humanitárius
intervencióban a nemzetközi közösségnek az erőszak alkalmazására is kiterjedő erkölcsi
kötelezettsége nyilvánul meg a legsúlyosabb emberi jogsértések esetén.
A hidegháború korszakában a külső katonai beavatkozások rendszerint nélkülözték a
nemzetközi közösség legfőbb döntéshozó testületének, az ENSZ Biztonsági Tanácsának
konszenzusos jóváhagyását. Nem is lehetett ez másként a bipoláris világban, amikor a hatalmi
tömbök érdekei, és nem a humanitárius segítség lendítette mozgásba a hadigépezeteket. Sem a
vietnami, sem a tanzániai-ugandai (1979), sem a Szovjetunió afganisztáni intervenciója nem
humanitárius megfontolásokból történt, másfelől egyoldalú lépéseknek tekinthetők. A 90-es
években felerősödött a humanitárius intervencióval kapcsolatos vita Irak, Szomália, Libéria,
Ruanda, a volt Jugoszlávia "belügyeibe" történt katonai beavatkozások kapcsán. Ezekben az
esetekben a szisztematikus emberi jogsértések már hangsúlyozottan mint a beavatkozást
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legitimáló tények szerepeltek, általában kiegészítve azzal, hogy a nemzetközi biztonságot
veszélyeztető rezsimek követik el azokat.57 A BT tagok között már kevésbé voltak éles viták a
szankciók szükségességéről, bár a módszerek tekintetében még gyakran jelentősen eltértek az
álláspontok, így például a ruandai, a szomáliai, és a bosznia-hercegovinai katonai beavatkozás
a BT jóváhagyása alapján indult.
Nagyon fontos látnunk ugyanakkor a különbséget a BT, mint nemzetközi jogi hatóság, és egy
nemzeti bíróság között. A demokratikus államok bíróságai ugyanis elvileg függetlenek a
politikai-hatalmi viszonyoktól ítélkezésükben, azaz a politikai-hatalmi viszonyokat részben
mégiscsak tükröző alkotmányos jogrend alapján ítélkeznek, ezzel szemben a Biztonsági
Tanács nem független és nem pártatlan szerv, ellenkezőleg, a tagállamok konkrét külpolitikai,
geopolitikai, gazdasági érdekei által meghatározott. Az emberi jogok ügye az egyetemesnek
tekintett erkölcsi szabályok elfogadottságán múlik, melyek egyetemességét nyilvánvalóan
csak pártatlan értelmező hatóság garantálhatja, és csak egy ugyanilyen hatóság őrködhet
érvényesülésük felett. Amikor a humanitárius intervenció a BT konszenzusos jóváhagyásával
indul, akkor lehet, hogy ennek a hátterében csupán a BT tagállamai érdekeinek pillanatnyi
konvergenciája húzódik meg. Ez persze korántsem zárja ki a humanitárius motivációkat, de a
háttérben ott kell sejtenünk partikuláris geopolitikai, gazdasági érdekeket is. A legális és a
morális Kant erkölcsfilozófiájában kifejtett problematikája mutatkozik itt meg: az egyetemes
erkölcsi törvénynek ugyan megfelelő, de a törvény betartásán túli, önző célok által motivált
cselekvés legális ugyan (humanitárius beavatkozás partikuláris gazdasági érdekből), de nem
morális a szó szűkebb, Kant-i értelmében.58 A fenti érvelés azonban arra éppen alkalmasnak
látszik, hogy a moralitás tágabb értelmezésével konstatáljuk a tényt: A nemzetközi
viszonyokban az erkölcsi szabályok betartatásához Hobbes által nélkülözhetetlennek tartott
szuverén hiányában is van helye az erkölcsi megfontolásoknak. Ehhez még két kiegészítő
megjegyzést kell fűznünk. Először is, a Biztonsági Tanács éppen a fentebb leírtak miatt nem
tekinthető egyfajta nemzetközi szuverénnek, hiszen nélkülözi az egységes akaratot, sőt, az
erőszak alkalmazásának monopóliumát is. Másodszor, az emberi jogok védelme oldaláról
nézve önmagában az a tény, hogy az intervenció külső államok önző érdekeit is szolgálja,
vagy hogy a beavatkozás szükségességének megítélése nélkülözi az egységes (pártatlan)
mércét, még nem teszi etikátlanná, igazságtalanná.
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A hidegháborús időszak igazolni látszik a realisták alapvető állítását, mely szerint az emberi
jogok brutális megsértése bárhol a világban még kevés ahhoz, hogy reálpolitikai költséghaszon kalkulációktól függetlenül egységfrontba tömörítse a nemzetközi közösség minél
nagyobb részét. Egyik állam sem kockáztatná katonái életét egy távoli elnyomó rezsim
megbuktatásáért, vagy egy távoli területen eszkalálódó erőszak megfékezéséért. Az emberi
jogok normatív ereje a nemzetközi viszonyokban tehát önmagában meglehetősen gyenge.
Valójában a poszt-bipoláris világrend igazi esélyt kínál (kínált?) ennek a normatív erőnek a
növelésére. Különösen az Európai Unió külpolitikai törekvéseiben érhető tetten ennek az
esélynek a kihasználására irányuló törekvés. Mindazonáltal talán túlzott ez a szkepticizmus.
Nem szabad elfelejtkeznünk ugyanis arról, hogy az emberi jogi szabályozásban történt
változások az egyéneket, a kormányokat és a nem kormányzati szerveket egy új jogrendszer
hatálya alá helyezték, ami sok szempontból alapvetően független az államhatároktól. A
rendszer lényege, hogy az államok szuverenitása nem abszolút, sőt, bizonyos esetekben
felfüggeszthető, ha nemzetközi rend alapvető értékeit és normáit sértik. A nemzetközi
rendszer alapvető értékeit ugyanis a nemzetközi jog védi, így az emberi jogi értékek, mint
morális minimum tényleges szerepet játszanak és játszhatnak a nemzetközi kapcsolatok
dinamikáiban, a nemzetközi jog által immár elismert és kikényszeríthető normáiként.59 A vita
kimenetele azon áll, vagy bukik, hogy mennyire ismerjük tehát el mindezen változások
normatív erejét, azaz tényleges hatását a nemzetközi kapcsolatokra. A realizmus tételeinek
kritikájaként eddig mindössze annyit állítottunk, hogy a nemzetközi közösség növekvő
mértékben fogadja el, veszi tudomásul az egyetemesnek tekintett emberi jogokat, és lépéseire
ezek védelme kétségtelenül, - ha sokszor csak járulékos formában is- de hatást gyakorol.
Ezzel rést üt az államok és a kormányközi alkuk kizárólagosságára építő érvrendszeren,
valamint megkerülhetetlenné teszi az etikának és a nemzetközi kapcsolatoknak a teljes
elválasztásáról szóló realista tétel újragondolását.
A globalizáció folyamata a szűkebben vett nemzetközi jogi változásokon túl is több ponton
megkérdőjelezhetővé tette a realista megközelítések alapvető állításait. A legfontosabb ilyen
globalizációs jelenség a kockázat fogalmának átértékelődése. A "világfalu" jelensége vitatott
és vitatható ugyan, de egyértelmű, hogy az erőforrások ellenőrzéséért folytatott versengés,
különösen a szűkülő erőforrások vonatkozásában távoli területek között hoz létre
ellentmondásos kapcsolatrendszert.60 A pusztán a territorialitás elvére és geopolitikai
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megfontolásokra hagyatkozó politikai manőverezésnek számot kell vetni az erőforrások
ellenőrzésének, kiaknázásának egyértelműen globális problematikájával, ami a kockázatok
globális szinten történő mérlegelését vonja maga után, kényszerűen szakítva a hagyományos
territoriális megfontolásokkal. Ennek igen komoly emberi jogi következményei vannak,
illetve lehetnek. A kockázatok másik tipikus formáját a környezeti károkozások, az
indusztriális és poszt-indusztriális gazdaságok termelő apparátusai és fogyasztói által kiváltott
káros környezeti hatásoknak a világban való "szétterítése" okozza. Amint azt Michael Zürn
bemutatta, a környezeti károk és kockázatok között jól el lehet különíteni a "túlfogyasztók" és
az "alulfogyasztók" által okozott károkat.61 Ezek jellegükben lényeges különbséget mutatnak,
de egymással szoros kölcsönhatásban vannak, ami a környezet szempontjából korántsem
elhanyagolható tényező. A "túlfogyasztás" által okozott károk ugyanis szétterjednek a
világban, hatásuk éppen ezért nem csak a túlfogyasztókat érinti (ózonlyuk, üvegházhatás, víz,
levegő

szennyeződése

stb.).

A

szegénység

által

okozott

károk

ugyanakkor

az

élelmiszerhiányból és a gazdasági kiszolgáltatottságából adódnak. A kényszerű urbanizáció, a
monokulturális

mezőgazdaság,

az

állati

és

növényi

"nyersanyagokkal"

folytatott

kereskedelem, a veszélyes hulladékok segélyekért cserébe történő befogadása, a szűkös helyi
vízkészlet ipari célú kiszolgáltatása (leggyakrabban nyugati multinacionális cégeknek) súlyos
lokális szennyezést, véres háborúkat, a polgári lakosság elleni állami erőszakot62,
elsivatagosodást és talajeróziót, élelmiszerimport függőséget okozhat. Bár ezek a környezeti
hatások lokálisabbak a túlfogyasztás által okozott hatásoknál, középtávú hatásaik
mindenképpen

kiterjedtek.

Sajátos

paradoxon,

hogy

a

túlfogyasztók

fogyasztása

nagymértékben függ az alul-fogyasztók gazdasági kiszolgáltatottságától. A környezeti
károkozás két fajtája így egymást erősíti, aminek következtében ideje szembenézni az újfajta
kockázati tényezőkkel, a globális környezeti válság kummuláló hatásaival.63 Függetlenül
attól, hogy mennyire vesszük komolyan az általunk negyedik generációs emberi jogoknak
nevezett jogok tényleges jogi státuszát, látnivaló, hogy ezek a kockázatok igen erőteljes
társadalmi hatásokkal járnak, melyek már közvetlenül érintik, érinthetik az emberi jogok első
három generációjának az érvényesülését.
A globális együttműködést a 80-as évek végéig a Kelet-Nyugat ellentét akadályozta, amit
napjainkra egy felerősödő Észak-Dél ellentét váltott fel. A probléma hátterében több tényező
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negatív szerepe is kimutatható: A teljességgel egyenlőtlen erőforrástranszfer a világban, ami
sok más mellett mélyíti a világméretű egyenlőtlenségeket, az egyetlen szuperhatalom
arroganciája, kulturális színvaksága, és a neo-konzervatív republikánusok által követett
biztonságpolitikája, melynek lényege, hogy a csupán a nemzeti éprdekekre építő realista
(geopolitikai) gondolkodást kivetítve az amerikai erőfölény tudatos kihasználására „térítői
céltudatossággal” szólít fel.64
A Bush adminisztráció fő stratégái szerint az elsőszámú cél az amerikai hegemónia
biztosítása, ami sikeresen ötvözhető a keresztény vallás fundamentalista értelmezésére épülő
küldetéstudattal, és a szabad piaci rendszer mindenhatóságába vetett vakhittel. (Ami persze
szerintük jól megfér az USA kereskedelmi protekcionizmusával.) Ezt az ideológiai keveréket
szokás neokonzervativizmusnak nevezni, mely a zsurnalisztikában egyszerűen neokon-ként
szerepel. A nagyon jól körülhatárolhatóan az amerikai geostratégiai és gazdasági érdekek
abszolút

prioritására

épülő

eszmerendszert

az

Egyesült

Államok

globális

felelősségvállalásának mezébe bújtatták a republikánus főideológusok.65 Ebben az
ideológiában fellelhetők a wilsonianizmus jegyei is, például a civilizációs misszió (Amerika
képére formált világ) szükségessége. A neokon-ok ugyanakkor mind a realistákkal, mind a
wilsonianistákkal szemben unilateralisták, mely szerint, ha az ellenséges világban a
nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO) nem szolgálják teljességgel az amerikai érdekeket,
akkor ki lehet lépni a nemzetközi jog keretei közül, és céljaik eléréséhez –nem csak mint
végső eszközt- kattonai erőt kell igénybevenni. Mindezek ellenére, a realizmus kritikájával
kapcsolatban nem tartottam nélkülözhetőnek azt, hogy a neokon külpolitikát, mint tipikus
hatalmi gondolkodásmódot megemlítsem, annak ellenére, hogy a fentiekből kiderül, ez a
sajátos ideológia több ponton ütközik a realista logikával (is).
A kockázatok természete a huszadik század utolsó évtizedeiben jelentősen megváltozott és a
biztonságnak a huszadik század végétől egészen új kihívásokkal kellett szembenéznie. Ezekre
a kihívásokra a realista iskola nem tudott adekvát választ adni. Mindenképpen felülvizsgálatra
szorul az az állítás, hogy az államok közötti együttműködést ösztönző érdekek meglehetősen
gyengék. Ez az állítás vagy az érdekek helytelen felismerését tükrözi, vagy egy felelőtlenül
rövid távú gondolkodásmód következménye. Az új típusú fenyegetések éppúgy kérdésessé
teszik ezt a tételt, mint a globális monetáris rendszer stabilitásának, a légköri szennyezés
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korlátozásának, vagy a nemzetközi kereskedelmi rendszer szabályozásának problémái. A
nemzetközi együttműködés szükségessége és hasznossága nehezen vitatható, ebből a
szempontból a helyzet analóg a Hobbes-féle természeti állapot feladásának ésszerűségével és
szükségszerűségével. Egyszerűbben fogalmazva a globalizáció alakítja a nemzetközi
kapcsolatokat olyanná, ahol ésszerűnek és szükségszerűnek látszik egyfajta globális
társadalmi szerződés, akár csupán minimális tartalommal is. Van-e etikája a nemzetközi
kapcsolatoknak? Annyiban, amennyiben az államok hajlandóak a nemzetközi porondra
kilépve önkorlátozást gyakorolni. Ez a nukleáris katasztrófák, a nemzetközi terrorizmus és
bűnszövetkezetek, az éghajlatváltozás, a terjedő fertőző betegségek, a migráció, a tragikus
méreteket öltő nyomor, a szűkülő erőforrások, a globális pénzügyi manőverek és közvetlen
beruházások korában feltétlenül indokoltnak látszik.66 Ha máshogy nem, hát súlyos
megrázkódtatásokkal a globalizáció ki fogja kényszeríteni a nemzetközi kapcsolatok etikáját.
A hatalmi logika, valamint az államcentrikus szemlélet fenntartása nemcsak egy elmulasztott
történelmi lehetőség, hanem a globális problémák és kockázatok kezelésének legkevésbé
hatékony módja, így tulajdonképpen az erőszak, a biztonság hiánya, az emberi jogi problémák
több szférában tapasztalható súlyosbodása is ennek számlájára írható.
A globalizáció a fentieken túl újfajta identitásképző erőket, és új, nem-területi kötődésű
közösségeket kreál, vagy erősít meg. Jan Aart Scholte találó kifejezésével élve a határokon
átnyúló

lojalitásoknak

("transborder

loyalties")

jelentős

szerepük

lehet

az

állam

szuverenitásnak alapjaként tételezett nemzeti szolidaritás és identitás hagyományos
szerepeinek átalakításban.67 Az osztálykötődés, a nemi hovatartozás, a hivatás, a faj, a vallás,
mint a nemzeti identitás konkurensei léphetnek fel. Egyre komolyabb identitásképző erőt
jelentenek a globális civil társadalom mozgalmai, amelyek gyakran éppen a globális
problémákra kívánnak a legkevésbé sem kizárólagosan nemzeti szempontok szerinti
válaszokat adni. Az államok szuverenitását alapvetően éppen a nemzeti identitás legitimálta,
ami az újabb transznacionális identitásképző erők színre lépésével minden bizonnyal
módosul. Ezzel párhuzamosan két, látszólag ellentétes, valójában komplementer erő, a
lokalitás és a globalitás lendül mozgásba. A megfoghatatlan globális szféra helyett felerősödik
a konkrét lokalitásokhoz való kötődés, ami általában az államon belüli, vagy államhatárokon
átnyúló kisebb területi egységet jelent. Az állampolgárok és a politikai vezetők ugyanakkor
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egyre gyakrabban értékelik az államhatárok közé nem illeszthető folyamatokat és értékeket,
mint az emberi jogok, az ökológiai integritás, vagy éppen a gazdasági növekedés. Ezekkel a
jelenségekkel részletesebben a második fejezetben foglalkozunk, de a realizmus kritikájaként
fontos itt is megemlíteni őket, hiszen a territorialitás elvét axiómaként kezelő realista
gondolkodóknak ezekkel a folyamatokkal kapcsolatban két lehetőségük adódik: Vagy
alulértékelik a nem területi kötődésű közösségeket és identitásképző erőket, vagy úgy jelenítik
meg őket, melyek léteznek ugyan, de teljes mértékben az államközi alkukon keresztül
formálódó világpolitika arénáján kívül, mintegy attól elszigetelve.68
Európa térképére pillantva azt látjuk, hogy régen nem szabdalta ennyi államhatár az öreg
kontinenst, mint amennyi napjainkban. Ebből azt a realisták számára elfogadható
következtetést is levonhatnánk, hogy lám, a globalizáció dacára az állami lét maradt a
legfontosabb közösségszervező erő.

Ha nem volna kiemelt jelentőségű az állami

szuverenitás, az önálló állami lét elismerése, akkor vajon miért hullott annyi vér az
államhatárok újrarajzolásának igénye miatt Csecsenföldtől a Balkánon át Baszkföldig? De
meg is fordíthatjuk a kérdést. Ha az állam fogalmának esszenciális eleme a stabil népesség,
akkor a számos etnikai-nemzeti eredetű instabilizáló és dezintegráló erővel hogyan
egyeztethető ez össze? Az ellentmondás talán nem feloldhatatlan. A globalizáció általában
csökkentette az államok relatív hatalmát, így a jogalkotás által vezényelt nemzetépítés is
gyengült, több teret adva így az etnikai mozgalmaknak. Különösen a fejlődő, déli államokban
jellemző, hogy egyes etnikai mozgalmak az "ellenséges" globális tényezőkkel szembeni
erőkként jelennek meg, az egyedüliként, akik képesek a lokális érdekeket megjeleníteni a
multinacionális vállalatok, a nemzetközi pénzpiacok túlhatalmával szemben. A globalizációs
folyamatok homogenizáló hatásainak ellenhatásaképpen léphet fel az etnikai azonosságtudat
felerősödése, teret adva államokon belüli konfliktusoknak, növelve ezzel egyúttal a
nemzetközi instabilitást is.

A nemzeti-etnikai identitás szerepének a vizsgálata azonban

alapvetően történelmi dimenziókban nyújthat tájékozódási pontokat. A globalizáció és az
etnicitás ellentmondásos kapcsolatának vizsgálatára nem vállalkozhatunk, de az emberi jogi
problémák egyik jellegzetes kiváltó okaként még több helyen kitérünk rá. Az államokra, mint
a nemzetközi porondon kizárólag a "nemzeti érdekeit" követő aktorokra hivatkozó realista
szerzőknek azonban meg kell birkózni a nemzeti-etnikai feszültségekkel terhes társadalmak
nemzeti érdekeinek meghatározhatatlanságával. A probléma éppen abból adódik, hogy a
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realizmus hajlamos elhanyagolni a különbséget az állam és a társadalom, az állam és a
kormányzat, az állam és a nemzet között.69 A nemzeti érdek kontúrjainak bizonytalanságára
abban a vonatkozásban is rámutathatunk, hogy a nemzetet a külpolitikában képviselő csekély
számú személy vajon helyesen méri-e fel nemzetének érdekeit.70 Különösen a modern, posztmodern plurális társadalmak esetében lehet alapos a gyanúnk, hogy a nemzetet a
külpolitikában képviselni hivatott személyek valójában az értéktagolt társadalom egy
részének - optimális esetben- döntő többségének- értékrendjét jelenítik-e meg nemzeti
érdekként.
A realizmus kritikája kapcsán még egy olyan jelenségcsoportra szeretnénk utalni, ami
minden bizonnyal átírja a hagyományos állam-centrikus biztonságpolitikai elképzeléseket, és
a realisták már említett "billiárdgolyó elméletét".71 Ez a jelenségcsoport nem más, mint a
világméretű migráció, a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus. A jelenségek között
van ugyan kapcsolat, ezt kár volna tagadni, de ezek a tényezők külön-külön is vizsgálhatók,
és távol áll tőlünk minden leegyszerűsítő megközelítés a bűnözés és a népességmozgások
kapcsolatát illetően. A globalizáció az emberek mobilitásának fokozódását is jelenti, ennek
minden pozitív és negatív következményével együtt. Az államok, melyek alapvetően a többékevésbé a tartósan a területükön élő emberek szabályozására szerveződtek, a globalitás
korában jóval a határaikon túli mozgásokra is tekintettel kell, hogy legyenek. A
népességmozgások tendenciáit, a migrációs kihívásokat jó előre érdemes felmérniük, és
összehangolt cselekvési programokat kidolgozniuk. Ez lehetetlen a pusztán a nemzeti
érdekekre korlátozódó költség-haszon kalkulációk alapján.
A realizmus egyik alapvető jellegzetessége, hogy meglehetősen békülékeny az általuk is
elismerten törékeny jellegű status quo-val. Éppen ezért nem firtatja a tartós béke és
kooperáció, az általánosan elismert egyetemes morális minimum megvalósíthatóságának
kérdését. Alapvetően a problémák pillanatnyi megoldása, megoldhatósága köti le e figyelmét,
és ezt mindig a fennálló világrend viszonyrendszerében teszi. Esteleges világrend
alternatívák, vagy alternatív világrendek még a távolabbi jövő délibábjaiként sem szerepelnek
a realista írásokban. Ez annál is inkább problematikus, mert a globalitás korában sok-sok
ember életben maradását, emberi méltóságát nem idegen hatalmak hadseregei veszélyeztetik,
hanem a globális kapitalizmus struktúrája, - ehhez kapcsolódóan gyakran éppen saját
kormányuk- amely maga idézi elő és reprodukálja az olyan igazságtalanságokat, mint az
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alultápláltság, a megelőzhető betegségek okozta halálesetek, a rabszolgaság, a prostitúció, a
kizsákmányolás.72
Úgy tűnik, égető szükség van a nemzetközi kooperáció intézményeinek a megerősítésére,
melyek nem feltétlenül csak államközi intézmények. A realizmus kritikája kapcsán nehéz
elkerülni, hogy a politikai filozófia egyik alapvető kérdését, a sein és a sollen, azaz a van és a
legyen viszonyát röviden megvizsgáljuk. A jó kormányzat kérdése a politikai filozófia alfája.
A jó kormányzat elveinek a megfogalmazása természetszerűleg az etika világából kell, hogy
érveket merítsen, lévén a jó kormányzat kérdése önmagában is etikai jellegű kérdés. Mivel
nem beszélhetünk a nemzetközi porondon tényleges hatalommal bíró kormányzatról, a
kérdést gyorsan félre is tehetnénk. Ugyanakkor számos példán keresztül eddig próbáltam
amellett érvelni, hogy a globalizáció más minőségű nemzetközi kapcsolatokra utaló fogalom,
melynek következtében megváltoznak a hagyományos inter-statikus szerepek. Sok jel utal
arra -amint azt az előzőekben is igyekeztem bemutatni-, hogy nem tartható a realisták tézise a
nemzetközi anarchiáról. Ebből következik, ha a rendnek, a rendezettségnek bármiféle jelét
véljük a nemzetközi kapcsolatokban felfedezni, akkor hasonlóan a jó kormányzat kritikai
vizsgálatához, a nemzetközi kapcsolatok dinamikáiban is indokolt az etikai elveket számon
kérni. Ha arra a következtetésre jutunk, hogy jelenleg a nemzetközi kapcsolatokban a hatalmi
logika, az állami önérdekkövetés, a folyamatos "háborús helyzet" a jellemző, akkor ebből a
leíró jellegű kijelentésből az a normatív igény vezethető le, hogy éppen azért van szükség az
általánosan elismert etikai elvek szerinti kooperációra, mert a nemzetközi kapcsolatok ilyen
képet mutatnak. Ha ezzel szemben azt látjuk, hogy az emberi jogok nemzetközi elismerése és
védelme, szupranacionális és globális intézmények, a nemzetközi civil társadalom egyre
karakteresebb működése világunkban az etikai dimenzió erősödését mutatja, akkor a globális
problémák súlyosságát látva csak ezeknek az elveknek egyre szélesebb körben való
elterjedését, a csoportoknak és nemzetközi intézményeknek az egyre hatékonyabb működését
szorgalmazhatjuk.
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I.3. A világrendszer-elmélet és a radikális irányzatok

I.3.1 Immanuel Wallerstein és a kapitalista világrendszer

A világrendszer-elméletek lényege, hogy nem az egyes államok nemzetközi politikai
manőverei magyarázzák a nemzetközi kapcsolatok logikáját, hanem a nemzetközi színtér
alapvető struktúrája határozza meg az államok- és nem csak az államok- mozgásterét. Az
úgynevezett világrendszerekben minden társadalomnak, minden gazdasági társaságnak,
minden államnak, minden kultúrának, minden háztartásnak és személynek a lehetőségeit a
nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt helye határozza meg. A világrendszer-elmélet
kidolgozója Immanuel Wallerstein. Téziseit három kötetes fő művében, "A modern
világrendszer"-ben dolgozta ki.73 A szerző a modern világrend mélyebb, mögöttes
összefüggéseinek a feltárására vállalkozik. Szerinte a nemzetközi kapcsolatok dinamikáját
egy meghatározott struktúra keretei alakítják, és ez a struktúra nem más, mint a globális
kapitalizmus. A marxista ihletettségű Wallerstein a rendszer fő mozgatóját a gazdasági
viszonyokban, konkrétabban a tulajdon- és csereviszonyokban látja. Különös hangsúlyt
helyez a világkereskedelmi folyamatok elemzésére, melyek lényegét tekintve szerinte az
alábbi séma szerint épülnek fel: A tőke abból képződik, hogy a cégeknek drágábban sikerül
eladni az egyes termékeket és árukat annál, mint amennyiért beszerezték őket. Ez az előny
fokozható a földrajzi egységek közötti eltérő adottságok, fejlettségbeli-, technológiai
különbségek kihasználásával.
A kapitalista világgazdaság lényegében a XVI. században alakult ki, mely alapvetően
befolyásolta a modern államok születését és fejlődését. A XVI. századi világgazdaság úgy
integrált egymástól távoli területeket, hogy azt nem egy vagy több politikai centrum
irányította, hanem a kereskedelmi és manufakturális kapcsolatok sokasága. A háborúk, a
nemzetközi egyezmények, sőt, általában a nemzetközi jog és a modern államok rendszerének
kifejlődése mind a tőkés világrend által meghatározott események. Az elmélet hívei a
világméretű egyenlőtlenségeket a tőkés rendszer kizsákmányoló jellegével magyarázzák. A
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legfejlettebb államok kényelme és jóléte csak az ún. Harmadik Világ nyomorának és
kiszolgáltatottságának az árán biztosítható. A tőke koncentrációja az egyik oldalon megfosztja
a szegény többséget annak esélyétől, hogy nyomorúságos helyzetéből kilábaljon. A rendszer
lényege az, hogy az erős és fejlett országok fenntartsák privilegizált helyzetüket a
nyersanyagokhoz és erőforrásokhoz való hozzáférés terén, illetve megfelelő piacot
biztosítsanak az általuk előállított termékeknek.
A gazdasági determinizmus, a tőke természetének leírásakor Wallerstein támaszkodik Marx
híres művére, A tőkére (Das Capital), illetve a monopolkapitalizmusról

Lenin által

kidolgozott elméletre. Ez utóbbiban jelenik meg először a Wallerstein által részletesen
kidolgozott tétel a világ megosztottságáról, azaz a centrum-periféria viszonyról. Lenin szerint
ugyanis a monopolkapitalista korszakban, azaz a XX. század elején megszűnik az elnyomott
osztályok közötti földrajzi területektől független érdekazonosság, hiszen a centrum
proletariátusának az életkörülményeit gyakran éppen a periféria még fokozottabb
kizsákmányolásával sikerül javítani. Ezzel a centrum országok tőkései enyhíteni tudják
hazájukban az osztályellentéteket, hiszen a hazai munkaerő kizsákmányolása éppen a periféria
országaiban élő munkaerő kizsákmányolásának fokozásával enyhíthető. Egyszerűen szólva, a
legfejlettebb országok tőkései az "osztálybékét" a periféria munkaerejének, nyersanyagainak
rovására vásárolják meg, azzal, hogy a profitot kivonják onnan, új törésvonalat képezve így az
elnyomók és elnyomottak viszonyában.74
A világrendszer-elmélet fontos részét képezi a globalizáció vitában a globalizációt ideológiai
természetű fogalomnak tartó, alapvetően mono-kauzális jellegű megközelítéseknek.
Wallerstein a mellett érvel, hogy az expanzív tőkés gazdaság alapstruktúrája a XVI. századtól
kezdve működésének lényegét tekintve alig változott. Ami változott, az ennek a rendszernek
a térbeli kiterjedése, a kapitalizmus logikája ugyanis szükségszerűen globális. A rendszer
alapvető sajátosságai a következők:
1. A profitmaximalizálás elve, és az ennek nyomán egységesülő világpiac.
2. A tőkés világgazdaság és a versengő szuverén államok léte egymást feltételezi. Az
államok nélkülözhetetlenek ugyanis a piac sikeres működése érdekében: Egyrészt a
tőkések érdeke a tervezhető gazdasági környezet, ami biztosítható akár a modern jogállam
keretei között, akár egy korrupt diktatúra keretei között. Másrészt a tőkés gazdasági
rendszer szükségszerű kilengéseinek és működési zavarainak enyhítésére is jól jön az a
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politikai korrekció, amit az államok tudnak biztosítani. Az államközi rendszer egyetlen
állam abszolút domináns pozíciója híján versengő hatalmi centrumokra oszlik, ami ideális
terepet biztosít a tőkések kalkulációihoz, a tőkemozgás kellő szabadságához. Bár ebben a
versengésben egy adott államnak mindig sikerült egy-két évszázadra elnyerni a domináns
szerepet, így a tőkemozgás szabályait alapvetően saját érdeke szerint tudta meghatározni,
a verseny mindig lezáratlan volt és maradt. A realistákkal szöges ellentétben a
világrendszer-elmélet azt állítja, hogy az államok jellegükben és funkcióikban alapvetően
eltérnek egymástól, attól függően, hogy a világrendszer három zónája közül melyikben
helyezkednek el; a centrumban, a fél-periférián, vagy a periférián. Ez a három kategória
határozza meg a világrendszert, és határozza meg az államok szerepét ebben a
rendszerben immár majd' ötszáz éve.
A rendszer Wallerstein szerint csak egységes szemléletben érthető meg. Indokolatlan és
félrevezető a gazdasági, a politikai, a társadalmi-kulturális tényezők egymástól elkülönített
vizsgálata. Ebbe az irányba Wallerstein későbbi írásaiban még messzebb megy, és meghirdeti
a poszt-diszciplinaritás tételét, ami nem más, mint alapvetően új vizsgálati-kutatási módszerek
meghonosítása, melyek nem egy meghatározott tudomány vizsgálati módszereit jelentik,
hanem ezek szintézisét.75 Ez a felfogás árnyaltabbá, újszerűbbé teszi elméletét annál, mintha
az a marxista alapú gazdasági determinizmus tételének puszta másolata, a nemzetközi
kapcsolatokba való átültetése volna. Nézzük most meg, hogy röviden hogyan értelmezi a
rendszer fogalmát a szerző.
A rendszer első szembeötlő jellegzetessége, hogy összes alkotóeleme kölcsönösen
kapcsolatban van egymással, és ezek a kapcsolatok dinamikusak, változóak. Minden egyes
rendszer önálló egészet képez, a külső hatások változása alapvetően érintetlenül hagyja a
rendszerek működését. Így oszlatható el az a lehetséges félreértés, hogy a "világrendszer"
fogalma szükségképpen az egész világra kiterjedő rendszert jelölne. A világrendszer tehát
nem más, mint egy meghatározott terület, aminek viszonyait alapvetően ugyanannak a
rendszernek a működése határoz meg. Ennek alapján a világrendszerek két típusát
különböztethetjük meg: 1. a világbirodalmak, 2. a világgazdaság. Mindkét típusnál hasonló az
erőforrások mozgásának iránya; a perifériáktól a centrumhoz

A különbség az, hogy a

világbirodalmak esetében egy erős központi hatalom vezényli és kényszeríti ki az
erőforrástranszfert, mint pl. a Római Birodalom esetén, addig a világgazdasági rendszerben
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nincs egységes hatalmi központ, hanem a versengő hatalmi központok határozzák meg az
erőforrások használatát. (Ez, ismételjük meg, nem zárja ki egy domináns hatalom létét.)
A tőkés világgazdasági rendszer a szakadatlan tőkefelhalmozás következtében mára eljutott
odáig, hogy ténylegesen az egész világra kiterjed, hiszen a világ egymástól legtávolabb eső
sarkait sem hagyja érintetlenül. A globalizáció így nem más, mint egy ötszáz éve zajló
folyamat, amivel kapcsolatban már csak az a kérdés, hogy vannak-e végső határai,
önfelszámoló jellegű-e, vagy képes az önkorrekcióra. A kapitalizmushoz tartozó
intézményrendszer mindenesetre Wallerstein szerint már a kezdetektől folyamatos
változásban van, a piaci árutermelés változásai maguk után vonják akár még a legősibb
emberi közösségek változásait is, a családtól az etnikai csoportokon át az államok is ki
vannak téve az átalakulás kényszerének. A rendszerek maguk is történelmi korokhoz
kapcsolódnak, és ahogy az egykori világbirodalmak is lehanyatlottak, hamarosan úgy múlik
ki a kapitalizmus logikájára épülő modern világgazdasági rendszer is. A globalizáció kritikus
mozgalmak képviselői számára oly vonzó gondolat viszont épp elég aggodalmat okoz abban a
vonatkozásban, hogy vajon ez az agónia mennyi "vért, verejtéket és könnyeket", mennyi
nyomorúságot és mekkora környezeti katasztrófát okoz majd.
A modern világrendszert Wallerstein szerint térbeli és időbeli dimenziókban kell
megvizsgálnunk. A térbeli dimenzió lényege a hármas tagolódás, a centrum, a fél-periféria, a
és a periféria viszonyrendszerének a feltárása. A centrum országok irányába történik a
profitkivonás elsősorban a perifériáról, másodsorban a fél-perifériáról. Ennek a hátterében az
egyenlőtlen bérek, az egyenlőtlen piaci feltételek, különösen az erőforrásoknak a centrum
általi kiaknázása húzódik meg. Az alábbi ábra ezt hivatott összefoglalni.
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1.2 ábra
Centrum
demokratikus kormányzat
magas bérek
nyersanyagimport
kész termékek, technikai eszközök exportja
jóléti rendszer

Fél-periféria
tekintélyuralmi rendszerek
"lejárt" termékek és nyersanyagok
exportja
kész

termékek,

technika

és

nyersanyagok importja
alacsony bérek
alacsony szintű jóléti rendszer

Periféria
nem demokratikus rendszerek
nyersanyagexport
kész termékek, technika importja
létminimum alatti bérek
a jóléti rendszerek teljes hiánya

A profitkivonás útja

Bár a fentebb mondottak alapján a rendszert nem kizárólag államok, mint hatalmi centrumok
mozgatják, az ábrán látható séma mégis államokra koncentrál. Ha részletesebben vizsgáljuk
elsőként a centrum-országok szerepét, látjuk, hogyan egészülnek ki az államok egyéb hatalmi
központokkal.
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A centrum országok közül kerülnek ki az államközi rendszer domináns szereplői, melyek
katonai fölényükkel is biztosítják kiváltságos pozíciójukat. Lényegében az általuk ideálisnak
vélt rendet megfelelő ideológiával alátámasztva kényszerítik ki, és ez egészen addig biztosítja
az érdeküknek megfelelő nemzetközi környezetet, ameddig egy másik domináns hatalom nem
váltja fel őket. A centrumban domináns szereplők uralmi ciklusai váltják egymást. A modern
világrendszerben tehát versengő hatalmak váltják egymást anélkül, hogy a rendszer alapvető
struktúrája megváltozna, ellentétben a világbirodalmakkal, ahol a birodalom bukása egyúttal a
rendszer bukását is jelentette. A tőkés világrend eddigi történetében három állam tudta kivívni
a domináns pozíciót. A tizenhetedik század közepétől Hollandia, a tizenkilencedik századtól a
huszadik század közepéig Nagy Britannia, majd a második világháborútól kezdődően és a
szovjet tömb felbomlásától számítva még nagyobb hatalommal az Amerikai Egyesült
Államok. Ezek az államok természetesen általában nem egymaguk élvezik az általuk dominált
rendszer gyümölcseit, de meghatározó pozíciójuk arra teszi alkalmassá őket, hogy bármilyen,
az érdeküket sértő változást egy ideig megakadályozzanak. Tehetik ezt egészen addig, míg
egy újabb nagyhatalom le nem taszítja őket "trónjukról". A domináns pozíció önmagában
nincs ellentétben a multilateralizmussal. Különösen igaz ez a második világháború utáni
Egyesült Államokra. Elég itt talán a Bretton Woods-i rendszerre utalnunk, amelyik a nemzeti
valuták egymással szembeni lebegtetésével és a dollár aranyértékhez kötésével hűen tükrözte
az USA világgazdasági érdekeit, egyúttal biztosította a tőkés világ második világháború utáni
gazdasági fellendülését. A helyzetet napjainkban bonyolultabbá teszi az Európai Unió és az
Egyesült Államok nem mindig feszültség-mentes viszonya. Wallerstein gondolatmenetébe
illesztve a problémákat felfoghatjuk úgy, mint a tőkés világ versengő hatalmi központjai
között dúló vetélkedéseket, és akkor még szót sem ejtettünk Japánról és Kínáról. Ami az
amerikai gazdasági érdekek és a multilateralizmus kombinációját manapság legjobban
tükrözi, az alternatív globalizációért küzdő mozgalmak által talán legtöbbet kritizált
intézmény, a WTO, azaz a Világkereskedelmi Szervezet. Az elvileg kormányközi elven
működő, gyakorlatilag teljességgel antidemokratikus és a tőkés óriáscégek befolyása alatt álló
intézmény a szabad kereskedelmet, mint szent tehenet óvja sokszor nyilvánvaló környezeti és
szociális érdekekkel szemben, de mintha elnézőbb lenne az amerikai protekcionizmus számos
megnyilvánulásával kapcsolatban. A centrum országok, és közülük különösen a domináns
pozícióban lévők nem ódzkodnak katonai erejüket bevetni akkor, ha a nyersanyagokhoz való
hozzáférésüket, illetve piacra jutási pozícióikat érzik veszélyben. Az Egyesült Államok ilyen
megfontolásokból tett lépéseire példák sokasága idézhető. A koreai és vietnami háború, de
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különösen a latin amerikai országokra gyakorolt nyomás, direkt, vagy indirekt módon, ami
olykor nem a nyílt katonai erő formájában jelent meg.
Chilében például a demokratikusan megválasztott Salvador Allende 1973-as katonai puccsal
történő megbuktatásához jelentősen járult hozzá a Nixon, Kissinger és a CIA által irányított
ún. "puha vonal", azaz a "chilei gazdaság kivéreztetésének" programja. Különösen sértette az
amerikai gazdasági érdekeket az Allende-kormány terve a rézbányák államosításáról,
valamint

a

korábbi,

egyoldalúan

USA-barát

kül-

és

gazdaságpolitika

gyökeres

megváltoztatásáról. A puccsot követő katonai diktatúra, amely tömeggyilkosságokkal,
"eltűnésekkel", kínzásokkal és politikai okokból történő bebörtönzésekkel járt, már az ottani
"Nagy Testvér", az USA nagylelkű gazdasági és politikai támogatásában részesült, cserébe az
amerikai magánvállatok visszaszerezhették kiváltságos piaci pozícióikat Chilében. A
"politikailag korrekt" amerikai közbeszédben egyszerűen tabuvá minősítették a junta brutális
emberi jogsértéseit. Jóval korábban, 1954-ben Guatemalában még amerikai repülőgépek
támogatták a demokratikusan megválasztott és még az amerikai United Fruit Company
megműveletlen földjeit is a parasztoknak és mezőgazdasági munkásoknak szétosztó Jacobo
Arbenz Guzmán ellen az amerikaiak által felfegyverzett és kiképzett, Nicaraguából és
Hondurasból támadó felkelőket, a többi a fenti séma szerint történt; katonai diktatúra, állami
terror, háborítatlan amerikai érdekek. Mindez jól mutatja, hogy az egyetemes emberi jogok
ügye sokszor csupán ideológiai fegyverként szolgál.
A fél-periféria. A fél-periférián elhelyezkedő országok viszonylagosan stabil politikai
rendszerekkel működnek, melyek fő feladata a fejlesztés a centrumba való bekerülés
érdekében. A társadalmi béke megóvásának szolgálatában ugyan működnek költséges jóléti
intézmények, de a bérek jóval alacsonyabbak, a munkafeltételek rosszabbak, mint a centrum
országokban. A fél-periféria országainak politikai rendszerei autoritárius jegyeket őriznek. Ez
leginkább a munkaszervezetek, az érdekvédelmi szervek erőteljes állami kontrolljában érhető
tetten. A szakszervezetek gyengék, vagy "domesztikáltak". A politikai döntések gyakran egy
szűkebb elit kezében koncentrálódnak, akár a látszat-demokratikus színfalak mögött. Mivel
alacsony munkabéreik és termelési költségeik komparatív előnyöket biztosítanak számukra a
centrum országok hagyományos iparával szemben, ezért az ebből származó bevételeket
igyekeznek hazai fejlesztési programokban felhasználni. Végső soron az autoritárius
hatásokat mutató nemzeti politikák a fél-periférián a rendszer egészét tekintve sajátos
stabilizáló szerepet játszanak. Ennek lényege, hogy saját területükön szigorú ellenőrzés alatt
tartják a munkaerőt, ami csökkenti a rendszer "kilengéseinek" a veszélyét.
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A periféria. A Wallersetin által komprádor osztálynak elkeresztelt társadalmi csoport uralma
biztosítja a világrendszer stabilitását az Észak-Dél viszony vonatkozásában. A komprádor
osztály uralmát, cselekvéseit alapvetően az határozza meg, hogy saját kiváltságos pozícióját
megőrizze, és a változtatásokat megakadályozza. A komprádor osztály tagjai a fejlődő
világban elsősorban a nagybirtokosok, törzsfők és hadurak, akik honfitársaik nyomorával mit
sem törődve, a centrum érdekeivel tökéletes összhangban alkotják a periféria országainak
elitjét. A multinacionális vállalatbirodalmak és a centrum országok kormányai általában
éppen az ő soraikból verbuválják bábkormányaik tagjait. A zsarnokság legelvadultabb
változata is fennmaradhat akkor, ha nem sérti a centrum hatalmak érdekeit. Egy diktátor lehet
a legbrutálisabb, ha nem akadályozza a centrum gazdasági érdekeit, akkor az emberi jogok
nem kerülnek napirendre a centrum országok által befolyásolt nemzetközi fórumokon. Ha a
sajtó és a civil szervezetek nem tárják fel a jogtiprásokat, akkor azok teljességgel rejtve
maradnak. A komprádor osztály uralma azért is előnyös a centrum számára, mert elfojtja
azokat a mozgalmakat, melyeket a nyomor, a szélsőséges egyenlőtlenség szül. Ebben az
olvasatban a komprádor osztály uralma egy sajátos stabilizáló erő a modern világgazdasági
rendszer továbbélése szempontjából. Sajátos szövetség ez, mégpedig nemzetek feletti, ahol a
méltánytalan erőforrástranszferek a poszt-indusztriális társadalmak bérből élő dolgozóit és
nagytőkés elitjét egységfrontba tömörítik a periféria komprádor elitjével. Ami az emberi
jogokat illeti a továbbiakban a harmadik és a negyedik fejezetben részletesebben is
foglalkozunk majd evvel, a Harmadik Világ komplex problémáinak a kontextusában. Ehelyütt
csak annyit említenék meg, hogy Wallerstein mondanivalója egyáltalán nem zárja ki, hogy
egy újraértelmezett emberi jogi rendszer akár a modern világrendszer bomlását elősegítő
tényező legyen, és a profitmaximálás elvének korlátlan uralmát sokkal hatékonyabban törje
meg az egyetemes emberi jogok védelme, mint napjainkban.
A nemzetközi rendszer eddig tárgyalt jellegzetességei azonban csak a statikus állapotokat
tükrözik, azaz a térbeli tagolódást. A térbeli tagolódás nem konstans, Wallerstein kiegészíti az
időbeli dimenzióval. Az időbeli dimenzió első eleme a ciklikusság, melyben fejlődés és
hanyatlás követik egymást. A másik időbeli sajátosság, hogy egy-egy ciklus vége soha sem az
eredeti állapot visszatérését jeleni, hanem a ciklusok vagy egy hosszabb távú fejlődés, vagy
egy hosszabb távú hanyatlás lineáris tengelyén "hullámoznak". A harmadik időbeli dimenzió
a rövidtávon és hosszútávon optimális döntések ellentéte. Miután például a tőkés felismerte,
hogy a magasabb bérért foglalkoztatott alkalmazottjai a piacon megjelenve növelik a termék
iránti keresletet és fogyasztást, csak rövid távon tűnik számukra optimálisnak ha a profitot az
alacsonyan tartott bérekkel látják csak biztosítottnak. A rendszer tehát magában hordozza
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annak lehetőségét, hogy a rövidtávú, racionális egyéni döntések kombinációja hosszabb távon
nem a várt hatásokat eredményezi. Végül egy világrendszer egyszer eljut a krízis állapotába,
amikor már nem képes reprodukálni önmagát, mert a fent vázolt folyamatok alakulása ezt
lehetetlenné teszi.
Ahogy már korábban utaltunk rá, világrendszer-elmélet hívei a globalizáció-vita szkeptikusai
közé tartoznak, akik ideológiai tartalmat vélnek felfedezni a globalizáció fogalmában. Ez a
globalizációs ideológia nem más, mint a gazdasági, szociális és részben kulturális emberi
jogok

megkurtításának,

a

jóléti

intézmények

leépítésének

szükségességét

és

elkerülhetetlenségét igazolni hivatott frázisok gyűjteménye. A globalizáció a "globalizátor
elit" mitizált szóhasználata. Valójában nincs másról szó, mint arról, hogy a világrendszer
fejlődésének egy újabb állomásához értünk, melyben a kölcsönös függések még tovább
erősödtek. Az ún. nemzetgazdaságok már jó ideje integrálódtak, attól függően, hogy milyen a
pozíciójuk a tőkés világgazdasági rendszerben. Talán az egyetlen újdonság a huszadik század
végi globalizációban, hogy ennek a ténye egyre inkább tudatosodik az emberekben.
A modern kapitalista világrend azonban számos ponton válságokat mutat Wallerstein szerint.
A válságjelenségeket a szerző a fentiekben vázolt négy időbeli jellemző ( ciklikusság,
linearitás, ellentmondásosság, krízis) keretében vizsgálja. Leegyszerűsítve mondanivalóját,
Wallerstein szerint a kapitalizmus korlátlan expanziója súlyos helyzetet teremt. Ezt a
következő pontokban foglalhatjuk össze: (1) Az elképesztő méretű urbanizáció nehezen
követhető szociálpszichológiai feszültségeket okoz. (2) Az élet egyre nagyobb területére tart
igényt a piac, és annak logikája. Ez atomizálja a társadalmat, veszélyezteti a kulturális
sokszínűséget, és tovább növeli a polarizációt.(3) A tőkés világgazdaság jóvátehetetlen
károkat okozott a természeti környezetben. A környezeti válság enyhítése olyan költségekkel
járna, ami a jelenlegi rendszer keretein belül nem áll rendelkezésre, illetve a jóléti kiadásoktól
való további elvonásokat tenne szükségessé, ami a társadalmi kohézió minimumának a
felrúgásával ellehetetlenítené az államokat. (4) A fejlett tőkés országok jó ideig sikerrel tették
végső soron a rendszer részévé az ellenkulturális és munkavállalói mozgalmakat. Ezt a
szelidítést a fogyasztás egyre bővülő lehetősége biztosította.76 A tőke gyarapításának és a
profit maximálásának kényszerében mozgó rendszer fokozatosan - az eddig felsorolt okok
következtében - abba az irányba tart, hogy sem a fejlett országok növekvő számú
marginalizált lakója számára, sem a világ lakóinak marginalizált többsége számára nem tud
segítséget és esélyt kínálni. (5) A liberalizmus jó kétszáz év óta egyre több embert győzött
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meg arról, hogy a modern világrend az egyetlen racionális és a lehető legjobb módja a
társadalmak átfogó megszervezésének. A klasszikus liberalizmus alapvető tételeit elfogadták
a rivális politikai eszmék is, úgy mint a konzervativizmus és a szocializmus. A liberalizmus
univerzalista tételeivel és a modern állam eszméinek a megvalósításával alapvető ideológiai
támaszt nyújtott a versengő államokra osztható modern világrend számára. A liberalizmus
domináns pozíciója azonban 1968-ban a nyugati világban is megrendült, a racionalizált,
bürokratikus rendszerek és a fogyasztói szemlélet radikális kritikája következtében.
Mindemellett fokozatosan erősödtek meg a transznacionálissá váló civil mozgalmak, amelyek
alapvető eltéréseket mutattak a hagyományos politikai és társadalmi szerveződésekhez képest.
Wallerstein szerint ezek a fejlemények a liberalizmus, mint széles tömegeket kielégítő
ideológia folyamatos visszaszorulásához vezetnek, ezzel elhalványul a modern világrendszer
alapvető ideológiai támasza. A fejlett centrum országokban megerősödnek az alternatív
mozgalmak, melyek a hagyományos liberalizmust számos ponton kritizálják, főként a félperiférián pedig a nacionalizmus szerez újabb híveket.
A rendszert tehát végső soron a saját lényegéből következő ellentmondások sodorják végső
határaihoz. Mivel minden rendszer történelmileg meghatározott, és előbb-utóbb összeomlik,
nem szabad a jelen rendszer igazságtalanságaiba beletörődnünk, hanem a következő rendszer
alapjainak lerakásán kell munkálkodnunk. Ez egy olyan világtársadalom kell legyen, amiben
mérséklődnek a globális egyenlőtlenségek és az erőforrások pazarló felhasználásának
lehetőségei. Ami a jövőt illeti, legújabb tanulmányaiban Wallerstein nem bocsátkozik
jóslásokba, csupán rámutat a világrendszer egyre növekvő diszfunkcionalitására, és a krízis
elhúzódását a következő 25-50 évre valószínűsíti.77 Mivel a fennálló hatalmi struktúrák egyre
kevésbé tudják a rendszer diszfunkcionalitásait korrigálni, a fellépő kritikus társadalmi
mozgalmaknak egyre nagyobb lesz a mozgástere és a befolyása. A világrendszer
mindenesetre nem marad fenn, az utána következő két szélső alternatíva a következő: az
arányos reprezentációt megvalósító és az erőforrások elosztásáért felelős világkormányzat,
vagy az erőforrásokért folytatott szüntelen, a civilizáció alapjait veszélyeztető háború, a
barbárság kora.

I.3.2 Néhány kritikai megjegyzés
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Wallerstein elméletét számos kritika érte. Több recenzens mutatott rá, hogy elméletének
történelmi vonatkozásai nem állnák ki egy alapos empirikus tesztelés próbáját. O' Brien
például avval érvel, hogy a tizenhatodik századi nemzetközi kereskedelmet nagy jóindulattal
sem lehet a mai értelemben vett világpiacnak tekinteni, hiszen becslése szerint az európai
termelés kevesebb, mint 1%-át értékesítették Afrikában, Ázsiában és Amerikában, és az
európai fogyasztásnak is csak elenyésző hányadát adták az ezekből a térségekből származó
termékek. Ennek tudatában nehéz az akkori és a mai rendszert lényegében azonos
világrendszerként bemutatni.78 Mások Wallerstein teleologikus szemléletét bírálták,
kételkedve abban, hogy a történelem ennyire lineáris oksági lánc szerint alakult volna. Erről
az oldalról a kritikusok úgy tűntetik fel az elméletet, mintha a jelenből visszatekintve a jelen
világrend működési elveit, logikáját Wallerstein fenntartások nélkül vetítené rá az elmúlt
évszázadokra, történelmi szükségszerűséget láttatva ott, ahol sokszor volt szerepe a véletlenek
találkozásainak.79
A globalizáció emberi jogi kockázatainak bemutatása szempontjából nagyon fontos elemzési
keretnek tartom Wallerstein koncepcióját. Osztom azonban a kritikusok véleményét annyiban,
hogy a huszadik század második felében minőségében és mértékében is új folyamatok
indultak el a nemzetközi kapcsolatokban, melyeket nehéz lenne a tizenhatodik században
kibontakozó nemzetközi piaci rendszerrel egy kalap alá venni. Még akkor sem, ha Wallerstein
is hangsúlyozza, hogy a ciklusok egy lineáris fejlődési vonal körül cikáznak. Talán a
globalizáció kifejezés éppen ezért jelent valami újat. A centrum - fél-periféria - periféria
tagolódást, és a tőkekivonásra vonatkozó téziseket számos empirikus adat támasztja alá,
például az ENSZ emberi fejlődésről szóló beszámolói. (Részletesebben majd a harmadik
fejezetben foglalkozunk vele). Ami munkám egyik alapkérdését illeti, nevezetesen a
nemzetközi

kapcsolatok

etikai

dimenziójának

kérdését,

látható,

hogy

Wallerstein

egyértelműen a jelenlegi rendszer igazságtalansága és méltánytalansága mellett érvel, és
igényli egy méltányosabb világrend megalapozását. Régi, és sokak által körbe járt kérdések
merülhetnek fel az olvasóban: korlátozható-e az emberi mohóság? Vajon a tőkés rendszer
kétségtelen tartóssága és sikertörténete nem éppen azt bizonyítja-e, hogy leginkább ez felel
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meg a mohó, birtoklásra és sikerre vágyakozó emberi természetnek? Tényleg nincs-e más
alternatívája a kapitalista világrendnek, mint egy újraelosztó világkormányzat megalapozása,
vagy a barbarizmusba süllyedés ?
Mint láttuk, az államok lehetőségeit a világrendszerben elfoglalt helyük határozza meg. A
sajátos transznacionális érdek összefonódások teljességgel összekuszálják a morális
közösségek határait, a komprádor osztály a centrum érdekeit szolgálja, és hatalomban
maradásának is ez a feltétele. A nemzetközi fórumokon éppen jórészt a komprádor osztály
képviselői reprezentálják a periférián tengődő országokat. A legalapvetőbb emberi jogok
védelme

is

alárendelődik

egy

nagyobb

hatalomnak,

a

globális

kapitalizmus

profitkényszerének. Az emberi jogok két meghatározó pólusa, a polgári és politikai
szabadságjogok illetve a gazdasági szociális és kulturális jogok jól láthatóan Wallerstein
elméletében is szerves egységet képeznek. A periféria országainak a világpiacon betöltött
előnytelen szerepe lehetetlenné teszi, hogy javuljon lakosságának szociális, egészségügyi és
kulturális helyzete, döntő többségük számára ellenőrizhetetlen a politikai hatalom, így ki
vannak téve a legsúlyosabb állami elnyomásnak és terrornak. A periféria országainak
liberalizációja valójában a feudális-törzsi hatalmi struktúrák áttörésével emberi jogi
szempontból a jelenleginél lényegesen jobb helyzetet eredményezne, csakhogy a globalizációt
domináló gazdasági erőknek nem a liberalizmus politikai-jogi meghonosítása a célja, hanem a
Soros György által találóan "piaci fundamentalizmusnak" nevezett "recept" elfogadtatása,
mindenáron.80 Mivel Wallerstein szerint a világrendszer működési zavarai egyre súlyosabbak
és gyakoribbak, ezek erőszakos konfliktusok sorozatát, vagy az egyes területek közötti
kizsákmányolás erősödését eredményezhetik. Dacára tehát a globális tudatosság terjedésének,
a növekvő befolyású nemzetközi politikai intézményeknek, a nyilvánosság és a globális civil
társadalom erősödésének, Wallerstein logikája alapján arra következtethetünk, hogy továbbra
is ideológiai álruhába bújtatott értékeket jelentenek számára az emberi jogok, melyeket a
domináns hatalom (és a centrum) akkor vesz elő, ha ezt gazdasági érdekei (is) motiválják. A
humanitárius intervenciók tárgyalásakor már utaltam rá, hogy sok példával alátámasztható ez
az állítás, melynek lényegével magam is egyetértek. Nem világos azonban, hogy ha a
világrendszer Wallerstein által leírt krízise nagyobb mozgásteret nyit a rendszerkritikus erők
előtt, akkor nem rántható-e le ez a bizonyos lepel egyre könnyebben. Ha ily módon az
egyetemes emberi jogok ügye iránti érzékenység fokozódik, akkor ez éppen nem pacifikálja-e
a rendszerben egymással ellentétes erők küzdelmét, elodázva, vagy akár lehetetlenné téve a
gyökeres változást? A válaszom erre az, hogy amennyiben az emberi jogok ügye fokozatosan
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egyetemes üggyé válik, akár túl is léphet a domináns tőkés országok önigazolására alkalmas
ideológiai funkcióján. A globalizáció véleményem szerint sokkal bonyolultabb folyamat,
melynek szereplői és dimenziói nem rendezhetők annyira egységes logikába, mint ahogy azt
Wallerstein feltételezi. Az emberi jogok végső soron a nyugati modernitáshoz köthető
eszmék, melyek minél inkább kikényszeríthető normákká váltak nemzeti szinten, annál
inkább sikerült megteremteni általuk az "osztálybékét". Ez persze Wallerstein logikája szerint
csak a világrendszerben kiváltságos helyet elfoglaló államok számára adatott meg.
Leegyszerűsítve, talán így interpretálhatnánk; az emberi jogok a centrum országok
privilégiumai, melyek teljes körű elismeréséhez és ennek megőrzéséhez arra van szükség,
hogy a globális versenyben mások emberi jogait csak akkor ismerjük el, ha ezzel nem
veszélyeztetjük saját kiváltságos pozíciónkat. Mint azonban a realista iskola kritikája kapcsán
már utaltam rá, a nemzetközi közösség az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb mértékben
fogadja el az egyetemesnek tekintett emberi jogokat, és tesz lépéseket ezek védelme
érdekében. Az államközi szerveződések ilyen irányú lépéseinél azonban még fontosabbnak
tartom a globális civil társadalomnak az emberi jogokkal, a környezetvédelemmel, a
fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezeteit, melyek a legutóbbi évtizedben is jelentősen
növelték létszámukat és befolyásukat, és sajátos "szivárvány koalíciókat" alkotva széleskörű
globalizáció-kritikus

egységfrontot

alkottak.

Ezek

a

fejlemények

alátámaszthatják

Wallersteinnek a kapitalista gazdasági világrendszer átfogó kríziséről szóló fejtegetéseit.
Szembeötlő, hogy az egyébként a kapitalizmussal teljesen rendszerkonform emberi jogi
retorika hogyan szivárgott át a radikális kritikus tömeg soraiba, legyenek ők akár az
akadémiai szféra képviselői, akár a civil mozgalmak aktivistái. Ezzel a rendszerkonform
emberi jogi retorika alapvető rendszerkritikai élt kapott, ami termékenyen hatott újra az
emberi jogi gondolkodásra, és lehetővé tette, hogy ez az eszmerendszer a kapitalista
globalizáció radikális alternatíváját sürgesse. Összességében tehát éppen az egyetemes emberi
jogok ügye lehet az egyik eszköz, hogy a Wallersetein-által leírt krízist ténylegesen egy olyan
világrend körvonalazódása zárja le, ami már nem kizárólag a profitmaximálás logikája alapján
működik, és lehetőséget teremt a centrum - fél-periféria - periféria tagolódás igazságtalan
következményeinek enyhítésére. Összegezve: véleményem szerint az egyetemes emberi jogok
eszméje legalább részlegesen levetkőzte apologetikus ideológia-jellegét, és komoly érveket
valamint iránymutatást ad ma már mindazoknak, akik az alternatív globalizációt sürgetik.
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I.3.3 A radikális globalizáció-kritka kibontakozása

A világrendszer-elmélet atyja, Immanuel Wallerstein gondolatai számos követőt vonzottak,
akik közül sokan ismerték fel az emberi jogok eszméjében rejlő kritikai potenciált, mint
lehetőséget. Ezt a lehetőséget legtöbben persze a gazdasági-szociális emberi jogokban látták,
melyek minimuma nélkül elképzelhetetlen a demokratikus politika, és a szabadságjogok
élvezete. Különösen neves követői akadtak a világrendszer-elméletnek a latin-amerikai és a
frankofón világban, akik némi distanciát tartva az elmélet atyjának gondolataitól,
termékenyen gondolták tovább azokat. Latin Amerikából az ún. dependencia (függőség)
elmélet képviselői közül

Raúl Prebisch

81

, vagy Henrique Fernando Cardoso82 nevét

említhetjük meg. Mindketten empirikus vizsgálatokkal is alátámasztották azt, hogy miért
előnytelen Latin-Amerika szempontjából a kereskedelmi világrendben elfoglalt helyzete,
miért betonozza be elmaradottságát az, hogy olcsó nyersanyagok exportjának bevételeiből
évről-évre kevesebb készterméket tudnak importálni az itteni országok. Cardoso
szerzőtársával emellett rámutat arra is, hogy a függőségi viszonyok hogyan konzerválódtak az
egyes országokon belüli osztályok, a transznacionális tőke, és a centrum országok
kormányzatainak viszonyrendszerében.
A világrendszer-elmélet és a dependencia elmélet egyaránt meghatározó része a nemrég
(2005) elhunyt német származású Andre Gunder Frank munkásságának. Frank a hatvanas
években Dél-Amerika kapitalizálódását és alulfejlettségét tanulmányozza, méghozzá helyben,
Kubában, Brazíliában, Mexikóban és Chilében. A 68-as események Párizsba csábítják, ahol
több, hozzá hasonlóan gondolkodó újbaloldali teoretikussal köt életre szóló ismeretséget. A
függőségről vallott nézeteivel nemcsak a monetarista modernizációs startégiákat, hanem az
ortodox kommunista gazdaság- és politikai-filozófiákat is kritizálja. Nem ért egyet továbbá a
Prebisch és Cardoso által képviselt alapvetően a hazai erőkre támaszkodó strukturális
reformokkal sem.

Az a módszer, amely a fejlődő országokat egyre inkább a növekvő

világpiaci exporttól teszi függővé, teljes mértékig fenntarthatatlan és kifizethetetlen
adósságcsapdába hajszolja ezeket, így az adósságokon és gazdasági kiszolgáltatottságukon
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keresztül tökéletesen a centrum országok akarata szerint manipulálhatók, beleértve politikai
rendszerüket is. A módszer kidolgozói Frank szerint a britek a 19. században, de az USA
fejlesztette a tökélyre a 20. század második felében. Az "amerikai birodalom" kiépítésének a
receptje a következő: A nemzetközi jogi értelemben független államoknak az USA nagyobb
kölcsönt folyósít, mint amekkorát azok minden józan számítás szerint belátható időn belül
vissza tudnának fizetni. A törlesztés feltétele aztán, hogy azt jórészt amerikai óriásvállalatok
számára kell fizetni. Ezzel a fejlődő országok nemzeti költségvetésének igen nagy hányada esetenként a fele - adósság törlesztésre megy el. Amennyiben a törlesztés megtorpan, vagy
lehetetlenné válik, az USA, szorosan együttműködve a Világbankkal és az IMF-el a helyi
erőforrások kiaknázására formál jogot. Ha ez nem sikerül "önként", akkor a CIA segítségével
rezsimváltást készít elő, ha ez sem sikeres, akkor jön az amerikai légierő, és/vagy a
tengerészgyalogság. Frank a "világ legnagyobb piramisjátékának" nevezi az USA pénzügyi
hatalmát, amit a dollárban történő folyamatos befizetések tartanak életben.83
A frankofón nyelvi közegben nagy hatást gyakorolt Wallerstein munkássága az ún. Annalesiskolára, amely szakítva a hagyományos történelem szemlélettel, a történelemben a hosszabb
távú társadalmi változások okait és következményeit kutatták.84 A világrendszer-elmélet által
inspirált alkotók közül a továbbiakban azok közül szeretnék megemlíteni néhányat, akik az
emberi jogokban rejlő kritikai potenciál kifejtésére vállalkoztak.
Leslie Sklair a London School of Economics and Political Science szociológia professzora
2002-ben megjelent munkájában, a "Globalizáció: Kapitalizmus és annak alternatívái" című
könyvében szembeállítja a fogyasztói kultúra-ideológiát az emberi jogok kultúraideológiájával.85 Sklair érvrendszere alá kívánja támasztani a radikális globalizáció-kritikus
irodalom általános tételét; a jelenlegi kapitalista globalizáció két okból is fenntarthatatlan: (1)
Mert az osztályok közötti polarizációt fokozza, és ezt a polarizációt kiterjeszti az egész
világra. (2) Mert a természeti erőforrások korlátlan felhasználására épül, a természetet a
termelés, a kereskedelem, a fogyasztás fokozatos növelésével súlyosan károsítja. Szerinte a
globalizáció egy olyan hamis szükségleteket generáló fogyasztói kultúrára épül, ahol a
birtokolt és elfogyasztott javak az alapvető értékmérők. Az emberi jogok kultúráját a polgári
és politikai szférából ki kell terjeszteni a gazdasági és szociális szférákra, és az emberi jogokat
egyetemesen megvitatott és elfogadott alapnormákká kell tenni. Az ellenőrizhetetlen és
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elszámoltathatatlan transznacionális tőkésosztályt demokratikus és együttműködő közösségek
szabályozása alá kell vonni. Mindez persze a szerző szerint is meglehetősen utópikusnak hat,
de ha a bolygónk és lakóinak a fennmaradása a tét, talán már nem is annyira az.
Sok szempontból kritizálja a dogmatikus globalizáció-ellenes mozgalmakat Antonio Negri és
Michael Hardt könyve, a "Birodalom" (Empire).86 A szerzőpáros szerint az imperializmust (a
versengő szuverén tőkésállamok korát) felváltotta egy decentrális jellegű, mindenütt
jelenlevő, területileg mégsem körülhatárolható Birodalom. Ez felülírja Wallerstein korábbi
világrendszer tagolását, hiszen a nyomor és a fényűző jólét a világ legkülönbözőbb részein
egymás közvetlen közelében, bár egymástól (magánhadseregekkel, őrző-védőkkel) jól
elkülönítve van jelen. A Birodalom az általa birtokolt kommunikációs csatornák jóvoltából az
általa gyakran alkalmazott erőszakot igazságosnak, a "szabadság megvédése érdekében
elkerülhetetlennek" tűnteti fel. Az Egyesült Államok ugyan kétségtelenül meghatározója a
jelenlegi globalizáció dinamikájának, de mégsem egyenlő magával a Birodalommal, hiszen az
nem nemzetállamként működik. A Birodalom képes integrálni az ellene fellépő erőket, a
kommunikációs hálózatok feletti uralma jóvoltából. A hierarchikus, materiális termelésre
alkalmas munkakapcsolatokat részlegesen felváltja a kutatóközpontok hálózata, melyek nem
materiális jellegű munkát végeznek, és részükről megszűnik a hatalommal való szembenállás.
Ez azonban újfajta - nehezen definiálható - lehetőséget kínál a "felszabadulásra", azaz a
Birodalom mindenütt jelenlevő hatalmának megtörésére. A globalizáció tehát, ami az
imperializmus korszakát követi, nehezen megragadható hatalmi központok szövevényes
uralmára épül, egyúttal megteremti annak lehetőségét, hogy eltűnjön a tőke és az azt
védelmező állam, helyébe a természettel való harmóniára képes, önigazgató közösségek
együttműködésére épülő világrend lépjen.
Nagyon érdekes hasonlóságokat figyelhetünk meg a globalizáció radikális kritikusainak a
globalizációról adott diagnózisai között. Az ökológiai radikalizmushoz sorolható David C.
Korten például a Föld Barátai (Friends of the Earth) nevű civil szervezet szakértői által
kidolgozott hármas tagolást veszi át; eszerint vannak túlfogyasztók, fenntartók, és
alulfogyasztók a Föld országainak lakói között.87 Ez a felosztás nagyon hasonlít Wallerstein
centrum - fél-periféria - periféria tagolásához. Bár Korten, és általában az ökológiai
radikalizmus

hívei

a

helyi

közösségek

lehetőségeinek,

a

civil

önszerveződések

kooperációjának növelése mellett érvelnek, egységfrontba tömöríti őket a világrendszer86
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elmélet képviselőivel a globális tőke és a multinacionális társaságok globális szinten történő
szabályozásának igénye.
Sajátos hidat képez az ökológiai radikalizmus és a világrendszer- elméletek között a norvég
származású Johan Galtung munkássága. Galtung a hetvenes években egyértelműen a
világrendszer-elméletre építette saját nézeteit. Szerinte a globális dominancia túlságosan
gazdaság-centrikus magyarázatai némi egyoldalúságot mutatnak. A politikai, katonai,
kulturális dimenziók mellett a kommunikációs csatornák és módszerek is nagyban
befolyásolják az egyébként gazdasági-piaci jellegű kapcsolatokat a világban. Galtung az ún.
békekutatás úttörőjeként vált ismertté, akinek az erőszakos konfliktusok megelőzésének,
illetve minimalizálásának normatív igénye vezérelte vizsgálódásait. Ennek jegyében
foglalkozott részletesen az emberi méltóság interpretációiban található azonosságokkal és
kulturális különbségekkel, az ember természethez való viszonyának, valamint az ember
közösségi meghatározottságainak és igényeinek az emberi méltósághoz köthető tartalmával.
Korábbi írásaiban az ún. "strukturális erőszak" fogalmát dolgozza ki. Ennek lényege, hogy
egyes kormányok olyan érdekviszonyok eredményeként kerülnek hatalomra, és őrzik meg azt,
melyek szükségszerűen vonnak maguk után emberi jogsértéseket. A Wallersetein által
komprádor osztálynak nevezett elit elemzésén keresztül arra a következtetésre jut, hogy a
komprádor osztályt szoros érdekek fűzik a centrum elitjéhez, és bár ezek elsősorban gazdasági
természetűek, de kiegészülnek kulturális, kommunikációs vonásokkal is. A komprádor osztály
például sokszor a szó legrosszabb értelmében "nyugatosodott", azaz elveszítette, elhagyta
például a természethez, az ősi kultúrához való kötődését, és a nyugati technokrata
racionalizmus stílusát magára öltve zsákmányolta ki saját népét, és saját szűkebb természeti
környezetét.
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Galtung kidolgozta az alapvető szükségletekre koncentráló emberi jogi

elméletét, melyben éles kritikával illette az emberi jogok nemzetközi jogi építményét,
üresnek, elégtelennek minősítve azt. A nemzetközi közösség ugyanis olyan struktúrára épül,
ami éppen inkább akadályozza, ahelyett hogy segítené az alapvető emberi szükségletek, mint
emberi jogok kielégíthetőségét, legalábbis a többség számára.

A tőke-intenzív modern

termelési eljárások, melyekre a legtöbb fejlesztési politika épít, a világrendszer vertikális
(centrum-periféria) tagolódását mélyítik el. A tengerfenék bányászatáról a 70-es években
született egyezményt és az ennek végrehajtására létrejött kormányközi-rezsimet hozza
példaként. A tenger fenekén található értékes fémek bányászatának megkezdésére csak a
technológiailag fejlett, és tőkeerős országok (illetve cégek) képesek, amelyek a bányászati
jogukért cserébe meghatározott díjat fizetnek a tengerfenék-hatóságnak, valamint a fejlődő
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országok kormányainak. A kitermelt fémek megmunkálva a piacra kerülnek, busás profitot
eredményezve a bányatársaságoknak. Ezzel szemben a fejlődő országok bankszámláira
befolyó pénz és a folyamat végtermékei egyaránt elérhetetlenek lesznek a nélkülöző tömegek
számára. A folyamat végtermékekei lehetnek például fegyverek, hiszen a fegyvergyárak a
fémek egyik legfőbb fogyasztói, és ezeket a fegyvereket ismét csak jelentős profittal lehet
eladni a Harmadik Világ elitjének, amelyik ezzel fogja sakkban tartani hazája nélkülöző
tömegeit. Az érdekek finom harmóniája bontakozik ki a szemünk előtt: a fejlett országok
nyersanyagigénye, a nagyhatalmak katonai-ipari szektorának érdekei, és a fejlődő országok
elitjének igénye bármire felhasználható konvertibilis valuta iránt tökéletesen kiegészítik
egymást. A rendszer amiatt mélyíti a centrum periféria viszonyt, mert az erőforráshoz való
hozzáférés csak a technológiailag fejlett, tőkeerős szereplők előtt nyílhat meg.89 A nemzetközi
jogi rendszer könnyen hagyja figyelmen kívül a nyomorgó tömegek igényeit, hiszen azok
nem reprezentáltak. A nemzetközi jogi rezsim Galtung szerint túl könnyen kapitulál az elit
érdekei előtt, hiszen minden egyezmény megalkotásában az elit képviselői vettek részt. "Ha a
delegációk jórészt éhes és dühös emberekből állnának, valószínűleg más eredmények
születnének. De az ilyen emberek nem szalonképesek, és általában teljességgel ki vannak
zárva a jogalkotás folyamatából. Az is valószínű, ha a delegációk legalább fele részben
nőkből állnának, kisebb vonzerőt jelentenének a tengerfenéken található fémek, és sokkal
többet törődnének az élelmiszerekkel, a fenntartható óceán-gazdálkodással."90Galtung emberi
jogi elméletében az emberi jogok egyes generációit egymással is "vitatkozó" tényezőknek
nevezte. Ez a vita nem hiábavaló, hiszen egy koherens, az ember materiális és spirituális
szükségleteire, sőt a természettel való harmonikus együttélésre is koncentráló emberi jogi
rendszer születhet belőle.
A nyolcvanas évek elejétől vált szélesebb körben ismertté a szintén a világrendszerelméletből kiinduló kritikai elmélet, melynek elnevezése nem véletlen. A Frankfurti Iskola
kritikai elméletének a nemzetközi kapcsolatokra való alkalmazásáról van szó. Ehelyütt
röviden Robert Cox gondolatait szeretném részletesen bemutatni. Cox mellett mindenképpen
említést érdemel, hogy a Walesi Egyetemen, Aberystwyth-ben több neves professzor is a
kritikai elmélet tételeire építi munkásságát, olyanok, mint Andrew Linklater, Richard Wyn
Jones és a már említett Ken Booth.91
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A Frankfurti Iskola egyik alapítója és meghatározó személyisége, Max Horkheimer tett
különbséget hagyományos és kritikai elmélet között. Horkheimer szerint a társadalomtudós
ellentétben a természettudóssal, nem függetlenítheti magát a megfigyelt jelenségektől. A
társadalomtudományok hagyományos elméletei a világot, mint felfedezésre váró tények
tömegét mutatják be, mely tényeket függetlenül és érdekektől mentesen tárhatunk fel. Ezzel a
hagyományos elmélet részesévé vált az egyre erősödő hatalmi manipulációnak. Szemben a
hagyományos elmélettel a kritikai elmélet a tényeket mindig adott társadalmi és történelmi
viszonyok függvényeként mutatja be, feltárva a "megismerés és érdek" összefonódásait.
Jellegénél fogva normatív a kritikai elmélet, hiszen a fennálló viszonyok meghaladásának
lehetőségeit kutatja.
A fenti distinkciót alkalmazza a nemzetközi kapcsolatok elméleteire Robert Cox.92A kifejtés
szerint a realista, majd a neo-realista elméletek a "hagyományos elméletek" sorába tartoznak,
amennyiben magukat leíró jellegűként meghatározva valójában rejtett normatív tartalommal
telítettek. Számos iránymutatást adnak például arra, hogy a fennálló hatalmi viszonyok között
az államok hogyan viselkedjenek a nemzetközi porondon. Teszik mindezt úgy, hogy a
problémák rövid távú megoldására koncentrálva az átfogó intézmény- és kapcsolatrendszert
nem kritizálják, ezzel tulajdonképpen legitimálják a fennálló világrendet. Az elméletek
szempontjai azonban sosem semlegesek, nem lehetnek függetlennek tárgyuktól. "Az elmélet
mindig valakié, aki azt valamilyen célból fogalmazta meg". ("Theory is always for someone
and for some purpose")93 A nemzetközi kapcsolatok kritikai elmélete szerint a mindenkori
rendszerek történelmi és társadalmi meghatározottsága a fontos. A fő kérdés, hogyan jött létre
és formálódott korunk nemzetközi rendszere, mi alapozta meg és meddig tartható fenn az
intézmények legitimációja. A kritikai elmélet igyekszik feltárni, hogy korunk világrendjében
mik a történelmileg meghatározott esetleges elemek, és melyeknek van egyetemes érvényük,
és megkísérli elhatárolni ezeket egymástól. Mindezt annak érdekében tartja alapvető
feladatának, hogy a jelenlegi világrendben feltárja azokat az erőket, melyek annak
megváltoztatására képesek. Alapvetően a fennálló kritikájára összpontosít, azokat a történelmi
lehetőségeket és társadalmi erőket keresi, amelyek a változás előfeltételei. Cox "globális
peresztrojkának" nevezi azoknak az eseményeknek az együttesét, melyek következtében a
hagyományos államközi rendszer átalakult, és átadta a helyét komplex politikai-gazdasági
Jones, R.W.: "Massage in a Bottle?"Theory and Praxis in Critical Security Studies, in: Contemporary
Security Policy 16 (3), 1995
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hatalmi központok rendszerének. Ebben a rendszerben mikro-régiók, hagyományos államok,
makro-régiók funkcionális jellegű intézményrendszerrel (pl. az EU), a tőkés gazdaság
központjaiként létrejövő világvárosok, valamint a nemzetközi politika egyre szélesebb
spektrumát átfogó multilaterális szabályozás találhatók. "Mindez sokkal inkább emlékeztet a
középkori Európa többszintű rendszerére, mint a szuverén államok vesztfáliai modelljére,
amit ezidáig paradigmatikusan kezelt a nemzetközi kapcsolatok irodalma."94A vesztfáliai
rendszer felbomlása megteremtheti annak lehetőségét, hogy a nemzetközi kapcsolatokban egy
kormányzat nélküli kormányzás valósuljon meg, mely által a progresszív társadalmi
mozgalmak az állami elitek helyett sokkal hatékonyabb válaszokat tudnak adni az égető
globális problémákra.
Összefoglalva: A fentiekben csak szemezgettünk a radikális elméletek szerteágazó
irodalmából. A radikálisan globalizáció-kritikus írások gyakran egymástól igen távoli
politikai eszmék forrásvidékéről származnak, de az itt bemutatott szerzők között önmaguk
eltérő politikai besorolásának dacára sem oly nagy a távolság. A tradicionalista-konzervatív
protestáns milliőből érkező és radikális globalizáció kritikussá váló David C. Korten és az
anarchista aktivizmusa miatt többször is bebörtönzött Antonio Negri például láthatóan jól
megfér egymás mellett. Ebben a rövid összefoglalóban olyan szerzők gondolataira utaltam,
akik az emberi jogok egyetemes értékrendjében eltérő hangsúllyal bár, de jelentős kritikai erőt
látnak a fennálló világrendszerrel szemben.

A bemutatott szerzők diagnózisa erről a

világrendről hasonló: a főszereplők a transznacionális tőke urai, az államok mellett a
multinacionális társaságok és nemzetközi szervezetek. A globális kapitalizmus alapvető
tulajdonsága, hogy érzéketlen a szociális és környezeti értékek iránt, és ez több okból is
önfelszámoló jellegű folyamatokat generál. A transznacionális elitek közötti érdekszövetség
és az új gazdasági-pénzügyi, kommunikációs hatalmi központok, a regionalizmus, a globális
civil társadalom erősödése alapvetően mossa alá a vesztfáliai építményt. A globális
válságjelenségekre

a

rendszer

fő

ideológiájának

a

klasszikus

liberalizmusnak

(neokonzervativizmusnak, "piaci fundamentalizmusnak") nincs, vagy nem megfelelő a
válasza.
Az alternatív világrendek víziói aztán már széles skálán mozognak; a Wallerstein-féle
szocialista világtársadalomtól, vagy annak lazább változataitól (dependencia-elméletek,
Sklair, Hardt, Negri) a lokális közösségek laza hálózatát és globális szabályozást igénylő
ökologikus világrenden (Korten, Galtung) át a legmérsékeltebb verzióig, a több szinten és
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több központ által megvalósított kormányzat nélküli világkormányzásig (Cox, Sinclair,
Linklater) jutottunk el. Utóbbiak nézetei már sok ponton a liberalizmus különböző
változataival mutatnak rokonságot.

I.4. Liberális elméletek

A liberalizmus jellegzetesen optimista irányzat abból a szempontból, hogy szerinte
univerzális értékek alapján meg lehet haladni a hagyományos érdek-alapú nemzetközi
politizálást, különösen azért, mert ez utóbbi gyakorta leragad a rövidtávú, vagy önző módon
nemzeti érdeknek beállított érdekek képviseleténél. Ennél fogva a liberálisok szerint a
nemzetközi kapcsolatokban nem csak a pillanatnyi, változó érdekek konvergenciáján alapuló
kompromisszumokra, hanem a közösen vallott értékekre alapozott konszenzusra is lehetőség
van. Az értékek lehetnek végső soron univerzálisak, amelyek a globális érvényű nemzetközi
jog, a népek közötti globális szerződés morális alapjait jelentenék. Igen fontos, univerzális
mércének tartják az emberi jogokat, melyek korlátok közé szorítják a hatalmi politizálást, és
megteremtik a béke lehetőségét. Támadható viszont a liberalizmus egy sajátos értelmezése
éppen az egyetemes emberi jogok oldaláról, mivel a liberalizmus "lecsupaszított" változata
ezt az egyetemes értéket a hasznosságban, a gazdasági produktivitásban és racionalitásban
véli felfedezni, ami az emberi jogi eszme alapját képező (esély-)egyenlőség szempontjából
tarthatatlan. Más oldalról természetesen sok támadás érte és éri az egyetemes emberi jogok
eszméjét éppen azok kulturális és gazdasági relativitása miatt. A kulturális relativizmust a
negyedik, a gazdasági relativizmust a harmadik fejezetben tárgyalom. Ebben a fejezetben
térek ki röviden a gazdasági hasznosságot hangsúlyozó liberális irányzatok kritikájára, bár ez
a kritika dolgozatom teljes spektrumát áthatja. Összefoglalva: a liberalizmus és az egyetemes
emberi jogok viszonya csak egy felszínes vizsgálat alapján látszik alapvetően feszültségmentesnek. Ha az egyetemes emberi jogokra az ENSZ 1948-as deklarációja alapján tekintünk,
akkor azt láthatjuk, hogy több liberális irányzatot éppen ezen az alapon lehet bírálni.
A nemzetközi kapcsolatok liberálisnak nevezett elméletei leginkább abban hasonlítanak
egymásra, hogy a nyugati liberális demokráciák stabilitását alapul véve a nemzetközi
színtéren is egy sajátos alkotmányos, poliarchikus rendszer kiépítését látják szükségesnek és
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lehetségesnek. A liberalizmus elmélete a két világháború közötti idealista szerzők jóvoltából
lett igen népszerű a nyugati világban. Az idealisták szerint a háború elkerülhető lett volna,
minthogy minden háború elkerülhető a vitarendezés tudatosan és időben felépített
intézményei jóvoltából. A liberális filozófia szerint ugyanis a racionális felek korlátozott
önérdekkövetése végső soron a közjóhoz vezet, ez pedig kompromisszumokat, önmérsékletet
igényel,

és

ez

megfelelő

jogi-intézményes

környezetben

megvalósítható,

akár

a

külkapcsolatok terén is. Az, hogy a nemzetközi kapcsolatok a hatalmi politika realitását
tükrözték a történelemben, nem riasztja vissza a liberálisokat, ellenkezőleg; a hatalmi
politizálás is egy meghatározott eszme következménye, mely eszme változhat és
változtatható, azaz lehetséges egy nemzetközi, akár globális alkotmányon nyugvó világrend.
A hasonlóságok mellett filozófiai síkon azonban szignifikáns eltérésekre kell rámutatnunk a
liberális tradíción belül. A liberális hagyományban ugyanis legalább három, egymással
gyakran szembeállítható irányzatot kell megkülönböztetnünk. Az első a klasszikus társadalmi
szerződéselméletekre épülő természetjogi iskola, ezen belül is jelentős eltéréseket mutat
Locke, Paine és Rousseau munkássága. A második a Kant morálfilozófiai hagyományára
támaszkodó irányzat, melynek az egyén morális státuszára, erkölcsi autonómiájára,
racionalitására vonatkozó tételei voltak igazán termékenyek a liberális, aufklérista
irodalomban. A harmadik, a konzekvencialista-haszonelvű filozófia, melynek "zászlóshajói"
Adam Smith, Jeremy Bentham és John Stuart Mill. Ez a haszonelvű irányzat termékenyítette
meg a későbbi radikálisan szabadpiac párti gazdaságfilozófiákat (ma általában ezt nevezik
neoliberalizmusnak), sőt ezek az elméletek angolszász földön még az anarchizmus
individualista vonulatával is termékeny frigyre léptek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
Mill-féle haszonelvűség az egyéni autonómia védelmét, mint a társadalmak közös javát
előmozdító legfontosabb elvet tételezi, amiből még nem következik a gazdasági-szociális
szempontból minimális állam igénye, vagy a közösségi szolidaritás teljes elutasítása. Mill
filozófiája egyébként is a fejlett társadalmakra vonatkozott, nem pedig a nemzetközi
közösségre. Ami mégis Mill után maradt a haszonelvűségből, az leginkább a költség-haszon
kalkulációra épülő modern gazdasági ember glorifikálása, ami már átlépte a nemzeti
határokat. A hasznosságot, a hatékonyságot elsőszámú etikai mércévé emelő filozófiák több
ponton is élesen ellent mondanak az egyéni emberi jogok eszméjének. A napjainkra domináns
globalizációs ideológiává váló "neoliberalizmus" világképébe sehogy sem fér bele az, hogy a
versengő egyéni preferenciákat rangsoroljuk. A neoliberális elvek szerint működő piac, mint a
preferenciák szinte kizárólagos értékelője teljességgel közömbös az alapvető szükségletek,
javak, és lehetőségek vonatkozásában. A liberalizmusnak tehát ez a - más liberálisok szerint is
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- lecsupaszított változata több ponton kibékíthetetlen ellentétben áll azzal a szellemiséggel,
amit az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tükröz.95
A liberális iskola klasszikus képviselői a háború megelőzésének lehetőségeit kutatták, illetve
a tartós béke alapfeltételeit igyekeztek feltárni. A háború, mint a nemzetközi kapcsolatok
természetes velejárójának realista tételét már a tizenhatodik században is komoly bírálat érte.
Rotterdami Erasmus kimutatta, hogy a háború mennyire nem kifizetődő, éppen ezért a
megelőzése érdekében Európa uralkodóinak a békére törekedve, és a kölcsönös jó szándékban
bízva kell megszervezniük uralmukat. A mai napig talán leghíresebb idealista alapú
klasszikus filozófiai érvelés Immanuel Kant írása az örök békéről, illetve az "egyetemes
világpolgári állapotról."96Eszerint a republikánus kormányzati forma keretei között élő
polgárok sokkal kevésbé szavaznak a háborúra, mint a nép számonkérésétől mentes
uralkodók. A háború ügyében tehát a nép kell hogy döntsön, azaz az államokban
érvényesíteni kell a népszuverenitás (demokrácia) elvét. Ezt követően a szabad államok egy
nemzetközi föderációban egyesülnek, amelyben az egyes államok jogai éppúgy garantáltak,
mint a szabad polgárok jogai egy liberális demokráciában. A nemzetközi föderáció
fokozatosan kiterjed az egész világra, amely révén az emberiség egy egyetemes közösséget
alkot. "A barbárság jogtalan állapotát" így váltja fel egy kozmopolita világrend, ahol az
általános ésszerűség uralkodik, amely szabad és békés állapotot képes fenntartani, a
republikánus alkotmányosság mintájára. Kant gondolatai a világpolgári állapotról szervesen
illeszkednek átfogó morálfilozófiai rendszerébe, melyben levezeti a feltétlen érvényes
erkölcsi törvényt, a kategorikus imperativuszt. Kant tisztában volt a nemzetközi viszonyok
realitásaival, annak bizonytalanságával, éppen ezekre az ismeretekre alapozta az erkölcsi
törvénynek megfelelő cselekvés szükségességét a nemzetközi kapcsolatok terén.
Hasonlóképpen Jeremy Bentham is hitt a háború kiküszöbölhetőségében, és ezt arra alapozta,
hogy az eltérő érdekeket a már működő föderatív jellegű rendszerek milyen sikeresen tudják a
közjó érdekében békés keretek között mozgósítani. A német nemzetgyűlés, az amerikai
konföderáció, vagy a svájci kantonok szövetsége szerinte jól példázza ezt. Végső soron a
fenti művekben közös a modern polgári intézmények nemzetközi létjogosultságának
hangoztatása. Ezek az intézmények az ésszerűen konszenzusra törekvő államok jóvoltából
jönnek létre, ami biztosíték a háború, mint konfliktus-megoldási módszernek a teljes
kiiktatására.
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Az imperializmus kora azonban más irányt szabott a liberális gondolatnak, hiszen
szembesülniük kellett a liberálisoknak azzal, hogy a kapitalizmus önmagában nemhogy egy
békésebb rendszert eredményezne, hanem éppen katonai versengésre készteti az államokat. A
fejlett kapitalista államok tőkései Európán kívül, Afrikában, Ázsiában nagyobb profitot
remélhettek, aminek következménye a fejlett államok közötti kíméletlen gazdasági, hatalmi,
katonai versengés, ami végül világháborúba torkollott. Mindezek ellenére a liberális iskolák
különféle irányzataira a mai napig jelentősen hat a nemzetek közötti társadalmi szerződés
gondolata, valamint az a meggyőződés, hogy a szabad piaci viszonyok - méltányos
feltételekkel - a békésebb világrend zálogai.
Az elsősorban a két világháború között jellemző liberális idealizmus azonban már az államok
önállóságában és szabadságában nem a békéhez vezető út esélyét, hanem a probléma
korrigálandó részét látja. A békéhez szükséges egy erőteljesen normatív politizálás, és az
államok szabadságának korlátozása egy vagy több hatékony kényszerítő apparátussal is
rendelkező nemzetközi intézmény által. A Nemzetek Szövetségének kudarca mindenesetre
kiábrándítóan hatott, és az újabb kísérlet, az ENSZ mérlege legalább is kétséges. Bár az
ENSZ az euro-atlanti kultúrán kívüli országok széles körű reprezentációján alapul, az emberi
jogi szempontból erősen kifogásolható tagfelvételi rendszer és a Biztonsági Tanács szerkezete
napjainkig egyaránt érintetlen maradt, minden nagy nekibuzdulás ellenére.97
A liberális szerzők a második világháború után az európai integráció legelszántabb
szószólóivá váltak, az egységes, föderatív Európa eszméje ihlette munkásságukat. Minden
liberális irányzat számára kétségessé vált a vesztfáliai-alapú megközelítések fenntarthatósága.
Az államok, mint a nemzetközi kapcsolatok alapegységei mellé ugyanis a globalizáció
felhozta a nemzetközi szervezeteket (IMF, Világbank, ENSZ, WTO, EU, G8), melyek új
hatalmi központokként funkcionálnak, és nem lehet mindegyiket pusztán államközi elvek
szerint működő egységekként definiálni.
A legegyszerűbb liberális válasz a globalizáció által feltett kérdésekre a liberális eszmék
terjesztésének szükségessége. Ennek az elképzelésnek vált a leghíresebb szószólójává Francis
Fukuyama, akinek a nevét korábban, az USA konfrontatív, expanzív külpolitikáját
szorgalmazó "neokonok" között már említettük.
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I.4.1 Változatok a liberalizmusra: Fukuyama

Fukuyama nagy hatású műve, "A történelem vége és az utolsó ember" alapvetően a
klasszikus liberális internacionalizmus tételeit aktualizálja, néha sajátosnak tetsző
olvasatban.98 Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy Fukuyama az általa győztesnek kikiáltott
liberális demokráciát a lehető legtágabb értelemben használja; egyrészt a liberális demokrácia,
mint sajátos - korlátozott - hatalomgyakorlási mód, kormányzati rendszer, másrészt mint az
egyén kezdeményező készségére és a piac szabadságára épülő gazdasági modell, harmadrészt
mint alapvetően individualista életfilozófia gyűjtőfogalmaként.
Fukuyama ebben a művében azt vizsgálja, hogy bekövetkezhet-e a történelem vége, és ha
igen, akkor milyen formában. Művében amellett érvel, hogy a liberális demokrácia
világméretű térhódítása egy bizonyos értelemben a történelem végét jelenti. Mindez szerinte
egy, a mainál békésebb világ elérkezésére is reményt ad. Ez az egyértelmű optimizmus élesen
szemben áll a huszadik század jellemző pesszimizmusával, posztmodern relativizmusával. A
XX. század Fukuyama szerint a modernitás beváltatlan ígéreteinek az évszázada. Megrendült
a haladás eszméje, ami a felvilágosodás óta jelentős hatást gyakorolt az európai és az amerikai
értelmiség körében. Világossá vált, hogy a fejlett államok ipara könnyűszerrel hadiiparrá
változtatható, és a modern tudományban a borzalmas pusztító erő lehetősége is benne rejlik.
A modern politika és a modern technika emberileg torz, instrumentális értelemben mégis
tökéletesnek látszó kreációja a totalitarizmus, a totális állam. A totális államok kezében a
modern technika "totális háborúra" alkalmazható.
A totális rendszerek eróziója már az 1970-es években elindult. Bebizonyosodott, hogy a
természetszerűleg gyenge liberális demokráciák sok szempontból erősebbek, mint a
parancsuralmi rendszerek. A liberális demokráciák saját hatalmukkal szemben védelmezik a
nép szuverenitását, illetve az egyéni jogokat, míg a parancsuralmi rendszerek hatalmukat az
egyéni élet minden szintjére ki kívánják terjeszteni. Ezzel a törekvéssel a diktatúrák a hatalom
tartósságának legfontosabb előfelvételét, a társadalmi legitimációt rombolják le. A látszólag
gyenge, önkorlátozó liberális demokratikus állam ugyanakkor éppen ennek a látszólagos
gyengeségnek köszönheti erejét, a flexibilitást, a meg-megújítható társadalmi legitimációt. A
totális államok legitimitásukat az ideológiájukból nyerték, ezért végzetes gyengeségük az
eszmék síkján bekövetkezett válság formájában jelentkezik. A jobb és baloldali totalitárius
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rendszerek bukását Fukuyama szerint éppen az okozta, hogy hamar kimerült legitimációs
bázisuk, és nem tudtak újakat mozgósítani. Mindez az egyén autonómiájára, az érdekek
szabad artikulációjára épülő liberális demokráciákkal nem fordulhat elő. A liberális
demokrácia azért életképesebb riválisainál, mert nyitott, képes az új helyzetekre reagálni, és
mindig képes újabb legitimációs tartalékokat mozgósítani.
Fukuyama elmélete nagyban támaszkodik Hegel történetfilozófiájára. Az emberiség
egyetemes történetének részeként a társadalmak fejlődésében értelmes és egybevágó
tendenciák tapasztalhatók. A Hegel által megfogalmazott történelmi fejlődés eszme
hátterében a konfliktusok kölcsönhatását kell keresnünk, melyek közül a legfontosabb az
ember elismerés utáni vágya, a thümosz. Az emberek így az elismerés utáni vágyuktól hajtva,
de akaratuktól függetlenül hoznak létre újabb és újabb társadalmi formákat és a nekik
megfelelő intézményeket, melyek azután újabb ellentmondásokat szülnek, és széthullanak. A
történelem tehát egy meghatározott logika szerint determinált folyamat, melyben minden
népnek és minden fejlődési fokozatnak megvan a helye és rendeltetése. A történelem eszerint
egy ésszerű fejlődési pályát jelent, melynek irányát a szabadság tudatában való előrehaladás,
azaz olyan társadalmi politikai intézmények megteremetése kísér, melyek egyre inkább
megfelelnek a szabadság

és az ésszerűség követelményeinek. A dialektikus fejlődés

végpontja Hegel szerint a modern polgári demokrácia, mert ez képes legnagyobb mértékben
kielégíteni az emberek elismerés utáni (thümotikus) vágyát.
Fukuyama a történelmi fejlődés végső fázisát (tkp. végállomását) a szovjet-rendszer 1989-es
összeomlásának kezdetével azonosítja. A szovjet-rendszer látványos és gyors bukása szerinte
arra enged következtetni, hogy a liberális demokráciáknak nincs és nem is lehet tartósan
életképes alternatívája. A lineáris történelmi fejlődés fontos szabályozója az egyre bővülő
természettudományos tudás, aminek a katonai biztonság szempontjából van meghatározó
ereje, hiszen a technikai-fölény katonai fölénnyé konvertálható, ami arra készteti az
államokat, hogy társadalmi rendszerüket a modern technikai racionalitás szempontjai szerint
alakítsák át. Az iparosodással életre hívott racionális munkaszervezés hatékonysága
bebizonyosodott, ezért minden indusztrializálódó társadalom ebbe az irányba kell hogy
fejlődjön, ami szintén a konvergáló fejlődés képét rajzolja elénk. A modernizáció tehát
lényegében egyirányú folyamat, melynek szükségszerű következménye a tradicionális
közösségi formák (törzs, klán stb.) felbomlása.
Fukuyama több ponton kritizálja a realista elméleteket. Azt állítja például, hogy a nemzetközi
politika korántsem tekinthető csupán a hatalomért folyó küzdelemnek, és a háborúk
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történelmi ténye egyáltalán nem magából az államközi struktúrából következik. Szerinte
célszerűbb az elismerés utáni vágy, vagy a vallási uralom utáni vágy konfliktusos természetét
okolni. Az első világháború még az "arisztokrácia uralta társadalmak terméke" volt, amit a
modern Anglia és Hollandia belső békéjével lehet ellenpontozni. A történelmi korszakok
közül az első formációkban (ókori és tradicionális) csak az "úr méltóságát" ismerték el, majd
a méltóság fogalma, feloldódott egy közösség, a nép méltóságában (nemzetállamok,
imperializmus). Ebben a korszakban a thümotikus vágy kollektív szinten is felerősödik, a
nemzeti azonosság és a nemezetek közötti versengés formájában. Végül a történelmi fejlődés
eljutott oda, hogy egyetemes emberi méltóságról kezdünk beszélni.
Korunkban, amikor az egyetemes emberi méltóság általános elismerése megtörtént, a világ
két részre osztható. A világ egyik részén valójában véget ért a thümosz által mozgatott
dialektikus fejlődésű történelem, és a világnak ez a része földrajzilag az 1970-es évek óta
folyamatosan növekszik, újabb és újabb demokratizálódási hullámok következtében. A világ
zsugorodó részén a történelem még tart. Ebben a térségben ma is irracionális konfliktusok
(törzsi, etnikai, vallási) szedik áldozataikat, a politikai rendszerek az önkény, vagy
tekintélyuralom valamelyik változatát mutatják. A történelem "utáni" világ államainak
egymás közti viszonyait ezzel szemben a racionális gazdasági-piaci kapcsolatok határozzák
meg. A verseny, ami a liberális gazdasági rendszer lényegét alkotja, a leghatékonyabb
szublimáló tényező; a thümotikus vágy kielégülést kereshet benne, miközben gyors és
folyamatos technikai fejlődést garantál. A liberális filozófia terjedésével párhuzamosan
csökken az erőszak kultusza.
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a történelem végére érő államok és a
történelemben létező államok kapcsolata súrlódásmentessé válik. Ellenkezőleg, a világ két
része között felerősödnek a konfliktusok az energiaéhség (olaj), a migráció és a
tömegpusztító fegyverek kifejlesztésének kockázata a nem demokratikus világ egyes
országaiban egyre elmélyülő feszültéség forrásokat jelentenek. Mindemellett a liberális
demokráciák előtt is komoly feladatként tornyosul a globalizáció által felerősített társadalmi
polarizáció kezelése.
Fukuyama Hegelből kiindulva elemzi Marx és Nietzsche munkásságát, mint a hegeli
hagyomány két ellentétes irányú folytatását. Megállapítja, hogy a történelem nem igazolta
Marx híres téziseit az elnyomorodásról, ugyanakkor azonosul Nietzsche állításával, mely
szerint a küzdelem és a kockázat vállalása lényeges elemei az emberi léleknek. A Fukuyama
által megjövendölt "szép új világban" a szürke fogyasztóvá alakuló emberiség a kockázat
vállalásának hajlamát a piaci versenyben szublimálja, a becsvágy kielégítésének a terepe a
70

71

gazdaság túlzottan racionális világán kívül a művészet, melyet nem korrumpál az anyagias
piac nyomása.
Fukuyama könyve a "történelem végéről" igen jelentős kritikai visszhangot kapott. A
politikai ideológiák hagyományosan a jobboldal felé húzó képviselői elsősorban a szerző
kulturális színvakságát róttták fel, miszerint érvelése figyelmen kívül hagyja az eltérő
civilizációk

eltérő

viszonyulását

a

nyugati

típusú

liberális

demokráciákhoz.

A

hagyományosan baloldali irányultságú kritikák szerint pedig Fukuyama túlzottan
elhamarkodottan dicsőíti a liberális demokráciát és jósolja annak világméretű térhódítását,
miközben megfelejtkezik arról, hogy a globalizáció számos korábbi feszültségforrást mélyít
el, mint a növekvő egyenlőtlenség, a Harmadik Világ függősége és kiszolgáltatottsága, a
mindent a tőke rövidtávú logikájának alárendelő, ellenőrizhetetlen cégekre és elitre épülő
szociális és környezeti szempontból érzéketlen kapitalizmus következményei.

I.4.2 Változatok a liberalizmusra; Keohane, Rosenau, Rawls

Robert Keohane nevét az úgynevezett liberális institucionalizmussal szokták összekapcsolni.
A nyolcvanas években új erőre kapó irányzat a Waltz-féle neo-realizmus és a kibontakozó
radikális kritikai elméletek ellenpontjaként határozta meg magát. Az irányzat az államok
meghatározó szerepéből indul ki, főszabályként a nem állami jellegű szereplőket az államok
alá rendeli. A főszereplők ugyan államok, de nem minden állam tekinthető lényeges
szereplőnek, az államok mellett viszont lényeges szereplők formálódnak. A nem állami
jellegű szereplők az állami legitimitástól független, az állammal szemben autonóm aktorok.
Ezeknek a szereplőknek a lényege, hogy szerveződésük az állami határokon átnyúlóan
történik, döntéseikkel, fellépésükkel jelentősen alakíthatják a nemzetközi rendszert. Keohane
szerzőtársával Joseph S. Nye-vel, már a hetvenes években kezdi használni a fent említett
aktor fogalmát, mely szerint a nemzetközi kapcsolatokban aktornak tekintendő minden olyan
szereplő, amelyik döntésével befolyásolni tudja az erőforrások nemzetközi elosztását és a
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követendő értékek meghatározását.99 Ez alapvetően változtatta meg a nemzetközi kapcsolatok
rendszerét a második világháború óta. " Ha a nemzetközi rendszer 1945-óta változott is, ez
nem azért van, mert amíg a San Francisco-i konferencián (1945) csupán 51 állam vett részt,
addig 1995-ben már 185 tagállama volt az ENSZ-nek. A Maldív-szigetek, vagy Kiribati
függetlenné válása nem változtatta meg a világ arculatát".100 Ebből következik, hogy nem
minden állam tekintendő aktornak.
A nemzetközi rendszer szerkezetét tekintve Keohane szerint is inkább anarchikus, de az
államok közötti kooperáció ezt enyhíti, aminek legfontosabb következménye a nemzetközi
rezsimek és intézmények létrejötte és megerősödése. A nemzetközi kapcsolatokban egyre
több az integrációs erő, és az államok felismerik a kooperációban és integrációban rejlő
hosszabb távú előnyöket, így akár rövidtávon csekély előnyökben bízva is részt vesznek
ezekben. A nem állami-jellegű szereplők hálózata több ponton és több féleképpen
kapcsolódhat a nemzetközi szerveződésekhez és rezsimekhez. Ez erőteljesen árnyalja az
államok nemzetközi manőverezéseire koncentráló elméletek tételeit.
Keohane naiv idealizmusnak minősíti azt a tételt, mely szerint a szabad kereskedelem
önmagában képes békét teremteni. Szerinte ez csak az együttműködés készségét mozdíthatja
elő, de nem garantálja azt. Az együttműködést tehát elő kell segíteni, folyamatos
előkészítéssel és tárgyalásokkal. Az együttműködés készsége elsősorban a stabil állami
intézményektől függ, és nem pusztán attól, hogy az államok demokratikusak-e, vagy sem. Az
autoritárius államok és a széteső, bár demokratikus államok egyaránt kockázati tényezők a
nemzetközi béke és biztonság szempontjából. Keohane szerint a nemzetközi együttműködés
hatékony rendszerének kiépítésében a nemzetközi civil társadalomnak is komoly szerep jut, és
sok, egymással bizonyos érdekkonfliktusban álló állam fáradságos munkájával jöhet ilyen
rendszer létre. Semmi esetre sem szabad azonban azt hinnünk, hogy erős nemzetközi
intézményeket rövid idő alatt fel lehet építeni. Az alkotmányosság és a demokrácia
intézményrendszere is évszázadokon keresztül csiszolódott, ugyanakkor a globalizáció
szükségessé teszi az erőszak megelőzésére, annak kezelésére, illetve a kölcsönös
együttműködés erősítésére szolgáló nemzetközi intézmények megerősítését, ami egyúttal a
globalizáció hosszú távú veszteseinek is egyfajta kompenzációt képes nyújtani.101
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Összefoglalva: Keohane a szerzőtársával közösen kidolgozott aktor fogalmán keresztül
magyarázza a nemzetközi kapcsolatokat. Az aktorok képesek befolyásolni az erőforrások
elosztását és a nemzetek közötti etikát. A globalizáció gazdasági automatizmusaival szemben
szükség van nemzetközi fékekre és egyensúlyokra, melyek intézményesítése hosszú és
fáradságos munka, de elérhető cél, és készség is mutatkozik erre. Ezt nemcsak az erősödő
államközi kapcsolatrendszer, hanem a progresszív, nem állami jellegű aktorok számának és
befolyásának a növekedése is mutatja. Az együttműködés elősegítésének és a globális
igazságosság előmozdításának fontos eszközét jelenthetik az egyetemesen értelmezett emberi
jogok.
James N. Rosenau egy új fogalmat vezet be a mai helyzet jellemzésére, ez a turbulencia. 102A
turbulencia a nemzetközi kapcsolatok strukturális és tartalmi átrendeződését jelenti, ahol a
hagyományos szereplők mellett újszerű, jelentős befolyással bíró aktorok jelennek meg. Az
aktor fogalmának Keohane-féle értelmezését Rosenau is elfogadja, ám a világpolitika
legújabb korszakának megértéséhez egy három dimenziós vizsgálatot javasol. Az első
dimenzió a mikro-szint. Ez az egyének szintje, ahol a fejlett elemző készséggel és az érzelmi
elköteleződés igényével rendelkező személyek száma gyarapodik. A makro-szint a kollektív
cselekvésé, ahol az állam egy a sok kollektív szereplő (államon belül működő kollektívák,
transznacionális szervezetek, nemzetközi civil mozgalmak) között. A harmadik szint a
"vegyes", azaz a mikro-makro jellemzők együttese. A hatalom legitimitásának lényege
változik meg ezen a szinten azáltal, hogy az egyéni és a kollektív cselekvés egymásra hat. A
nemzetállamok által dominált nemzetközi színtér korszakának Rosenau szerint egyértelműen
vége. A nemzetállamok képviselőinek osztozni kell a nemzetközi színtér befolyásolásában a
megsokszorozódó kollektív cselekvőkkel, és az egyének növekvő globális érzékenységével és
tudatosságával. A széles tömegeket mozgósítani képes nemzetközi civil szerveződések az
inter-statikus politika decentralizációjában érdekeltek. A turbulencia tehát a kollektív és
egyéni aktorok számának megsokszorozódására és befolyásolási képességük erősödésére utal,
ami maga után vonja a nemzetközi etika szerepének a felerősödését. A vetélkedő államok
helyét fokozatosan felváltja egy policentrikus hatalmi struktúra, melyben állami és nem állami
jellegű szereplők széles skálán vetélkednek vagy kooperálnak egymással.
Rosenau szerint kialakulóban van a világtársadalom két arénája: az államok közössége, ami
jórészt a hagyományos diplomácia elvei szerint működik és a transznacionális szubpolitika
világa, ahol a kollektív cselekvők széles skálája tevékenykedik, beleértve a civil
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mozgalmakat, vagy például a Világbankot és az Európai Uniót. Szemben a világrendszerelmélettel, Rosenau szerint tehát nem írható le csupán a tőkés piaci rendszer egységes logikája
alapján a globalizáció, hanem sokféle, egymással olykor konvergáló, de gyakrabban ellentétes
mozgásirányú folyamatok bonyolult rendszereként lehet jellemezni azt. Rosenau rendkívül
erős hajlandóságot mutat sajátos, általa megalkotott fogalmak bevezetésére. Ilyen, magyarra
nehezen fordítható szójátékból képzett fogalma például a fragmegráció ("fragmegration").
Ezzel a globalizáció, centralizáció, és integráció illetve a másik oldalon a lokalizáció, a
decentralizáció és fragmentáció egymással ellentétes irányú folyamataira utal. A
fragmegrációval jelölt folyamatok is arra kell, hogy felhívják a figyelmünket, hogy a
globalizáció mindenképpen a kormányzás új fajtáit hívja életre, és ezekhez kell igazítanunk az
egykor a modern államokra megfogalmazott értéktartalmú alapelveinket. Ebből következik,
hogy teljességgel tarthatatlan az emberi jogok állam-centrikus védelme, ehelyett mind az
államközi, mind a transznacionális szubpolitika színterein tudatosabb, preventív jellegű
emberi jogi politikára van szükség és lehetőség. A turbulencia maga után vonja azt is, hogy a
normák a nemzetközi színtéren egyre gyakrabban kerülnek előtérbe, legalább öt területen:
humanitárius problémák, emberi jogok, demokratikus intézmények, nemzeti önrendelkezés,
ökológiai válság.103 Rendkívül fontos új jelenségként értékeli Rosenau azt, hogy a médiumok
által prezentált rövid hírek (képek) elegendőek ahhoz, hogy érzelmi azonosulást váltsanak ki,
akár az emberi jogsértések áldozataival, akár az ökológiai katasztrófák következményeivel.
Ez az azonosulás cselekvésre késztet, nyilvánvaló, hogy a legtöbb esetben ezek a cselekvések
a hírek okozta felháborodás következményei, tehát nélkülözik a helyzet, a kiváltó okok és a
megoldás alternatíváinak alaposabb ismeretét, de a morális azonosulás folytán mégis jelentős
tömegeket mozgathatnak meg. Végső soron ezt is a

globalizáció egyik sajátos

paradoxonaként értékelhetjük, hiszen a civil kurázsi vitathatatlan jó szándéka gyakran
elhomályosítja a válságok hosszú távú, helyben is működőképes megoldásához vezető
módozatait. Rosenau elméletére több ponton támaszkodom a második fejezetben, ezért annak
további bemutatását is ott végzem majd el.
A nemzetközi kapcsolatok elméletei között ritkán tárgyalják John Rawls meghatározó
jelentőségű művét, "Az igazságosság elméletét"(1971). Rawls ugyanis ebben a művében csak
érintőlegesen foglalkozik a nemzetközi igazságosság kérdéseivel, bár mondandója logikusan
következik mindabból, amit az egyes, igazságos intézményeket megalkotó és működtető
társadalmakra vonatkozóan kifejt. Az igazságosságot Rawls az alapvető jogokat és
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kötelességeket, valamint a társadalmi együttélésből származó előnyök elosztását meghatározó
intézmények alapjain keresztül vizsgálja. Véleménye szerint az igazságos alapelvek a
"tudatlanság fátyla" mögött minden racionális személy által kölcsönösen jóváhagyott
alapelvek, miszerint a jóváhagyás résztvevői nincsenek tisztában a társadalomban elfoglalt
pozíciójukkal és saját képességeikkel.

104

Ennek következtében az ésszerű tisztesség alapján,

egymás életterveivel és értékeivel kapcsolatban pártatlan elvekben egyeznek meg. A
pártatlanság Rawls felfogása szerint az igazságosság fundamentuma, a pártatlanság, azaz a
helyes elvekre épülő és azok szerint működő intézmények. Ezek szabják meg annak a kereteit,
hogy a jó élet egymástól személyenként eltérő értelmezései szabadon válhassanak valóságos
életstratégiákká úgy, hogy ezzel egyénenként elismerik mindenki más ugyanerre vonatkozó
hasonló jogát. Az igazságosság Rawls által hangsúlyozottan politikainak (instrumentális
jellegűnek) vallott koncepcióját megkülönbözteti az átfogó (vallási, erkölcsi, filozófiai)
igazságosság koncepcióitól.

105

A politikai igazságosság független minden átfogó

igazságossági doktrinától, ugyanakkor a sokféle átfogó igazságosság vitatkozó hívei között
létrejöhet az átfedéseken alapuló konszenzus, melynek lényege az igazságosság pártatlan,
politikai-jogi természetű alapelveiben való megegyezés. Egy szabad és egyenlő polgárokból
álló társadalom stabil marad, még ha egyes vonatkozásaiban egymással összebékíthetetlen
vallási, filozófiai és erkölcsi nézeteket valló személyek is alkotják azt.106 Ez az érvelés
alkalmazható a kulturálisan és erkölcsi rendszereit tekintve mélyen megosztott nemzetközi
közösségre, végső soron a világtársadalomra is. Ezzel Rawls elmélete komoly intellektuális
választ adott az egyetemes emberi jogok elvét támadó relativista kritikákra.
A Rawls által újraértelmezett társadalmi szerződésbe foglalt megegyezés első elve szerint
mindenkit megillet a szabadságjogok (a szabadság lehető legmagasabb foka, lásd. még 3.
fejezet) egyenlő élvezete a lehető legszélesebb mértékben. Az ún. "különbözeti elv" szerint
pedig a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni, hogy (a) a
legkedvezőtlenebb helyzetben lévők javát szolgálja (b) mindez terjedjen ki a méltányos
esélyegyenlőség feltételei mellett mindenki előtt nyitva álló állásokra, pozíciókra.107Ezekben
az alapelvekben fognak megegyezni a felek abban az eredeti helyzetben, melyet a tudatlanság
fátyla jellemez, ha minden szerződő fél egyenlő, szabad, és képes a ráció szerint dönteni. De
miért ne alkalmazhatnánk az eredeti helyzet hipotézisét a nemzetek közösségére is? Az egyes
nemzetek képviselői eszerint "mitsem tudnak saját társadalmuk konkrét körülményeiről, arról,
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hogy mekkora a hatalma és ereje más nemzetekhez képest, s végül hogy mi a saját helyük a
maguk társadalmában."108A szerződő felek ugyankkor tudják, hogy különböző nemzeteket
képviselnek, és ésszerűen saját érdekeik védelmében kívánják rendezni egymás közötti
kapcsolataikat. Hasonlóan az egyes polgárok közötti társadalmi szerződéshez, a nemzetek
képviselői közötti szerződés lényegét is a méltányosság, azaz a pártatlanság adja, amennyiben
a szerződés tartalma nem függ a nemzetek "történelmi sorsának esetlegességeitől és
egyoldalúságaitól".109
szuverén

államok

A vázolt feltételek mellett Rawls szerint a felek egyetértenek a
egyenjogúságának,

önrendelkezésének

alapelvével,

a

nemzetek

önvédelemhez való jogával, továbbá az előbbi alapelveket szolgáló nemzetközi szerződések
betartásának kötelezettségével. Ezek a közösen meghatározott alapelvek jelölik ki az
igazságos háború határait, amennyiben igazságos háború csak a nemzetközi élet fenti
alapelveire vonatkozó szerződés megszegőivel szemben képzelhető el, akkor is csak a
hadviselés során alkalmazott eszközök humanitárius korlátozásaival.
Szembeötlő, hogy Rawls klasszikussá vált művében, "Az igazságosság elméletében" nem
alkalmazza a nemzetközi kapcsolatokra az általa kifejtett második igazságossági elvét, a
"különbözeti elvet". Újabb műveiben azonban több ponton közelít a különbözeti elv globális
alkalmazásának kérdéséhez, bár következtetései ebben a vonatkozásban szkeptikusak
maradnak. Foglalkozik többek között az "igazolhatatlan elosztási hatások" korrekciójának
szükségességével, de ennek lehetőségét alapvetően a méltányos piaci szabályozásban látja,
mely alapján a piac ténylegesen a szabad verseny terepe maradhat.110 Rawls ugyanakkor
elismer egy fontos nemzetközi kötelességet, mely szerint minden nép köteles segíteni
azoknak, akik olyan kedvezőtlen körülmények között élnek, ami lehetetlenné teszi számukra,
hogy igazságos vagy tisztességes politikai és társadalmi rendszert alkossanak. Ez nem jelenti
azt, hogy elismerné olyan nemzetközi eljárások lehetőségét, ami elméletileg a liberális
demokráciák szintjén működhet, és ott a csak a túlságosan gazdagok érdekeit szolgáló
gazdasági rendszer átalakítására szolgálhat a többség nevében. A Rawls által megfogalmazott
nemzetközi kötelezettség ennek fényében nagyon gyengének és valószínűtlennek tűnik. A
globális világgazdasági rendszer alapvetően az asszimetria elvére épül, és ez nagyban
hátráltatja a szegény országok fejlődését, érdekérvényesítő pozícióit. Rawls az eredeti,
második igazságossági alapelvét tehát szigorúan a demokratikus társadalmak terrénumán
belülre utalja, és minden egyes társadalmat külön-külön ruházza fel azzal a felelősséggel,
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hogy tagjai számára a méltányos esélyegyenlőség feltételeit biztosítsa. Ebből az okfejtésből
hiányoznak a globális gazdaság egyenlőtlenséget és marginalizációt reprodukáló és mélyítő
hatásai. Összegezve tehát Rawls első az igazságossági alapelvét a nemzetek közötti
viszonyokra, ha másféleképpen is, de alkalmazhatónak tartja, addig a "különbözeti elvet"
erősen minimalizált erkölcsi szabály formájában értelmezi át a nemzetközi kapcsolatokban. A
különbözeti elvet tehát szigorúan a liberális demokráciák alapelveként határozza meg. Az
esélyegyenlőség értelmezésében a kommunitárius iskola felé húz, miszerint a társadalmi
esélyegyenlőség és relatív jólét nagyban függ kulturális, vallási, morális tradícióktól, a
kooperatív képességektől, a népesedési mutatóktól, melyek mind politikai erényként
fogalmazhatók meg egyes társadalmakban.111 A globális igazságosság minőségét és
mélységét tekintve tehát lényegesen szerényebb program, mint a (demokratikus) politikai
közösségen belüli igazságosság programja.
Összegzés: Az első fejezetben megkíséreltem bemutatni a globalizáció-vita főbb
sarokpontjait, a nemzetközi kapcsolatok átfogóbb elméleteinek kontextusába ágyazva. A
transzformácionalista szerzők érveléséhez kapcsolódva az elmúlt majd fél évszázad
globalizációs folyamatait minőségileg újnak, egyedülállónak igyekeztem bemutantni. A
realizmusról

megállapítottuk,

hogy

az

egyetemes

emberi

jogok

létével

és

érvényesíthetőségével kapcsolatos szkepticizmusa miatt nem adhatja meg a szükséges
értelmezési keretet, bár észrevételeit komolyan kell vennünk. A világrendszer elmélet kapcsán
arra a következtetésre jutottunk, hogy a globalizáció szereplői és dimenzió nem rendezhetők
egy olyannyira egységes logikai keretbe, ahogyan ezt Wallerstein teszi. Ugyanakkor,
amennyiben az emberi jogok ügye fokozatosan egyetemes üggyé válik, akár túl is léphet a
tőkés centrum országok önigazolásra alkalmas ideológiai funkcióján, amint ez láthatóan
megjelent a radikális globalizáció kritikus elméletekben és mozgalmakban. Az egyetemes
emberi jogok szempontjából nélkülözhetetlen értékelvű megközelítések hangsúlyosak
különösen a liberális elméletekben, de sokszor éppen azt az ellentmondást fedik el, melyek a
globális piaci versengés, és az emberi jogok előmozdítása között feszül.
A következő fejezetben a hatalom és a normák érvényesítésére, a közösségek szerveződésére
hagyományosan

adott

egységnek,

a

földrajzilag

körülhatárolható

területnek

az

átértékelődéséről lesz szó. Különösen fontos hangsúlyozni az államnak, mint a nemzetközi
kapcsolatok kitüntetett szereplőjének az átalakulását.
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2. A hatalom és terület viszonyának változásai

2.1 A szuverén állam

A lokális és a nemzeti terület, mint az emberi közösségek szerveződésének megszokott alapja
korunkban elveszíti kiváltságos pozícióját. Az emberi közösségek formálódásának
szupraterritoriális lehetőségei nyíltak, ami szétfeszíti a jog, az erkölcs és a politika
hagyományos dimenzióit, és fogalmi rendszerét. A nemzeti önrendelkezés elve alapján
kibontakozó modern állam ennek következtében egy új korszakba lépett, ami nem hagyja
érintetlenül annak alapjait. A gazdasági hatalom egy része, mint a modern nemzeti államok
egyik fundamentuma kerül ki ezek szuverenitásából. A globalizáció nem csak a
szupranacionális szintet, hanem a szubnacionális szintet is "helyzetbe hozza".

Igen

plasztikusan fogalmazza meg ennek lényegét Daniel Bell, aki szerint a nemzeti állam egyrészt
túl kicsi a nagy problémák megoldásához, másrészt túl nagy, a kis problémák megoldásához.
Az előző fejezetben már bemutattuk, hogy a nemzetközi kapcsolatok leírásában a
hidegháború utáni csaknem másfél évtizedben felerősödött az un. realista és idealista (főként
liberális) elméletek közötti vita. Megerősödött ugyanekkor az alternatív globalizációért küzdő
radikális irányzatok mozgósító kapacitása és szellemi hátországa. A realista elméletek minden
új tendencia ellenére kitartanak amellett, hogy a nemzetközi kapcsolatok főszereplői az
államok

maradtak,

amelyek

kizárólag

önérdekkövető

magatartást

tanúsítanak

a

külkapcsolatokban. Ennek okán csak átmeneti erőegyensúlyok születhetnek, a háborús
konfliktusok ezek megbomlására vezethetők vissza. Szerintük a globalizációval érzékelhetően
együtt járó demokrácia deficit megoldása is egyedül a nemzetállami szuverenitás fenntartása,
vagy újraerősítése lehet. A demokrácia deficittel a 2.3 alpontban foglalkozom. Ezzel szemben
az un. idealista (liberális, de a piac mindenhatóságával szemben olykor szkeptikus, illetve
radikális és kozmopolita) szerzők állítják, hogy az állam szerepe komoly változásokon megy
keresztül, mely változások következtében a szubnacionális, szupranacionális és a
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transznacionális szerveződések jelentősége és autoritása nő meg.112 Ezzel együtt a globális
referencia pontok is megkerülhetetlenné válnak (emberi jogok, ökológiai értékek). Számomra
több meggyőző erővel bírnak a realista megközelítéstől eltérő elméletek. Ennek
alátámasztására törekszem ebben a fejezetben.
A globalizáció korában a tér szerepe jelentősen átalakul: Zygmunt Bauman szavaival a téren
kívüliség és a tértől való elszakadás (információ, globális elit) mellett, a másik oldalon
fokozódik a térhez, súlyosabb esetben a röghöz kötöttség. " A "globálisok" a szó szoros
értelmében ezen a világon kívül vannak (…) csillogó példát állítanak mindenkinek, aki
alsóbbrendű, hogy kövesse őket, vagy álmodjon a követésükről, (…) olyan hatalmat
képviselnek, amely inkább vezérel, semmint uralkodik."113A nem territoriális elv szerinti
szerveződések kiegészítik, illetve konkurálnak a territoriális jellegű egységekkel. Ez
elkerülhetetlenné teszi a közösség fogalmának újragondolását és a közösségi tagsággal együtt
járó erkölcsi kötelezettségeink határainak átrajzolását. Itt elsősorban a felelősségre, mint
etikai problémára utalnék. A felelősség problémája új dimenziókat kap, és ezek a dimenziók
nem gyömöszölhetők létező, vagy óhajtott államhatárok keretei közé. Mindezt a jogfejlesztés
sem hagyhatja figyelmen kívül.
Az előző fejezetben összefoglaltam a realista iskolával kapcsolatos kritikámat éppúgy, mint
az egyes liberális és radikális megközelítésekkel szembeni kritikai észrevételeimet. Utaltam a
tény és az érték viszonyának klasszikus filozófiai problémájára is. Megközelítésem és
válaszom a globális problémákra tudatosan értékelvű, hiszen a globális tendenciák empirikus
elemezéséből szükségszerűen születik a morális igény: hogyan menthetjük meg a részvétel, az
ellenőrzés, a nyilvánosság, az ökológiai tudatosság, a polgári és szociális emberi jogok
eszméjét.
A kötelezettségeink és jogaink hagyományos értelmezési kerete az állam, vagy az államon
belüli kisebb, területi alapú közösségek. Persze jogaink és kötelezettségeink származnak
hivatásunkból, családi státusunkból stb., ezek végső forrása mégis mindig az adott terület
népessége feletti autoritást megtestesítő állam. Az állam a globális információ és tőkeáramlás,
az áruk és személyek korábban soha nem tapasztalt mobilitásának korában új virtuális és
tényleges hatalmakkal találja szemben magát, vagy talál éppen szövetségesre. Az információ
és a tőke áramlása szűkíti az állam hagyományos szabályozói lehetőségeit, míg a
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világkereskedelem, a migráció, sőt még a turizmus robbanásszerű növekedése is új
kihívásokat jelent számára.
A mobilitási képesség az előnyök legfontosabb forrásává vált. Ennek legjobb példája a
pénztőke. A pénztőke függetlenedik a reálfolyamatoktól, létrejötte nem feltételezi a termelést,
eszközök vagy szolgáltatások cseréjét, így lényegesen mobilabb a reálgazdaság tényezőinél,
ami óriási előnyt biztosít számára.114 A mobilitás, mint az előnyök forrása vonatkozik persze a
javakra, az információra, az erőforrásokra és a munkaerőre egyaránt. Óriási asszimetriát mutat
ugyanakkor a felsorolt tényezők mozgása, számos vonatkozásban, melyek közül csak
néhányat emelnék ki: a javak mozgása esetében a szabad kereskedelem gyakran azt jelenti,
hogy a világ legfejlettebb gazdaságú országai (pontosabban onnan származó óriáscégek) előtt
megnyílnak a korábban autark, részben önellátó gazdaságú országok piacai, viszont utóbbiak
termékei erőteljes protekcionizmusba ütköznek a fejlett országok részéről. Jól példázza ezt az
afrikai, ázsiai, karibi agrártermékek sorsa, melyek az Európai Unió határához érkezve az Unió
közös agrárpolitikájának következtében kerülnek jelentős versenyhátrányba. Ha például a
Karib-térségben előállított cukor szállítási költségekkel együtt is olcsóbban volna eladható,
mint az Európában termelt cukor (valójában ez a helyzet), akkor a piac felszabadítása
kedvezne a karibi cukortermelőknek, az európai gazdák viszont tönkremennének, jelentős
szociális terhet róva hazájukra és az Unióra. Ezek az összefüggések jól mutatják, hogy a
fejlett világ protekcionizmusa a hazai jólét miatt indokolt, de ugyanez globális szinten már
igazságtalan lehet. Kérdés továbbá, hogy az egyes karibi országokban még ma is létező
feudális-gyökerű birtokviszonyok miatt a cukorrezsim liberalizációja esetén kik járnának jól:
csak a nagybirtokos gazdák és a feldolgozó iparág tulajdonosai, vagy általában a cukornád
ültetvényeken és a feldolgozóiparban dolgozó milliók?
Az információs lehetőségek terén hasonló ellentmondásokra bukkanhatunk. A televízió, mint
a globális üzenetközvetítés fő eszköze erősen elterjedt a világ szegényebb részein is, viszont a
számítógép és Internet-használat, ami lehetőséget nyújtana a tudás alapú társadalom irányába
tett kezdő lépéseknek, szórványosan jelent csak meg ezekben a térségekben.115 Egyes szerzők
szkeptikusan jegyzik meg, hogy a számítógépek manapság a harmadik világban pusztán a
hanyatlásukat hatékonyabban rögzítő eszközökként jelennek meg.116 Az erőforrások feletti
szuverén állami rendelkezés nemrégiben nemzetközi egyezménnyel megerősített elve is
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kiüresedett, hiszen egyértelmű, hogy a szegény országok lakóinak zöme vajmi keveset profitál
a területén található erőforrásokból. Végül a tőke és a személyek gyökeresen eltérő mozgási
lehetőségei is példázzák azt a sokszintű aránytalanságot, amit a globális gazdaság dinamikája
teremt. A legfejlettebb országok bevándorlási politikája kapcsán jegyzi meg Saskia Sassen,
hogy "egyszerre van jelen az az erő, amely határok nélküli gazdasági tereket hoz létre, és egy
másik, amely fokozza a határok ellenőrzését annak érdekében, hogy távol tartsa a
bevándorlókat és a menekülteket."117
Mindezek alapján általánosan elmondható, hogy az államok többsége egyre szűkülő
kapacitással próbálja ellátni hagyományos funkcióit egy olyan világban, ahol a területtől való
elszakadás, vagy "területen kívüliség" teremt számos esetben előnyöket, és idéz elő merőben
új morális és politikai referenciapontokat.
Az állam legalább három területen veszít hagyományos funkcióiból.118
1. Először is a társadalmi folyamatok államok általi szabályozhatóságára vonatkozó politikafilozófiai elképzeléseket kell felülvizsgálni. A globális vagyonteremtés ugyanis a maga
területen kívüliségével folyamatosan nehezíti azt, hogy a társadalmi kérdéseket egy jól
körülhatárolható területen élő népességre vonatkozó kérdésekként lehessen megfogalmazni. A
globális piacok felett érdemi közösségi ellenőrzést lehetővé tevő intézmény nem működik. A
politikai legitimáció és stabilitás legfőbb forrása pedig éppen a hazai gazdaság és piac államiközösségi ellenőrzése volt, legalábbis azokban a gazdagabb államokban, melyek ezt
megengedhették maguknak. Az egyensúlyvesztés a globális gazdaság térnyerésével több, mint
elgondolkodtató, amennyiben a piacok leráztak magukról majdnem minden olyan féket, ami a
széles tömegek érdekeit (nevezhetjük akár népnek is) képviselte. Az államok mindemellett
nem tudják teljesen hatalmuk alá vonni a határokon átnyúló közösségi szerveződések
létrejöttét, sem működését. Ez a megállapítás még inkább vonatkozik a multinacionális
vállalatokra. Továbbá számos külső szabály kötelezi az államokat, mely szabályok jórészt
ugyan az állam képviselőinek jóváhagyásán alapulnak, de mégsem az érintett állam maga
munkálta ki szokat. A szupranacionális intézmények erősödésével együtt járt az is, hogy
adott esetben a nemzetközi szervezetekben való tagság okán az államra olyan kötelezettség is
hárulhat, amit annak képviselője nem hagyott jóvá. Az ENSZ esetében például a Biztonsági
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Tanács sújthat komoly szankciókkal egy-egy tagállamot, vagy elég utalni az Európai Unió
jogának szupremáciájára és közvetlen alkalmazhatóságára.
2. Másodszor az erőforrások elosztásáról az államnak olyan közegben kell döntenie, ahol az
erőforrások feletti kontroll az államok számára egyre kevésbé adott lehetőség. Ezzel
párhuzamosan körvonalazódik egy új, világméretű szociokulturális hierarchia.119 A
nemzetközi piacok egyre szűkebb mozgásteret jelölnek ki a nemzeti gazdaságpolitikák
számára. A közszféra a huszadik században fokozatosan bővült ki az élelmezésügy, az
egészségügyi ellátás, a képzés, a minimálbér, és egyéb jóléti szolgáltatások körére. Mindez
több fejlett gazdaságú országban erőteljesen progresszív adórendszeren alapult. A határokat
átlépő tőkemozgás, a nemzetközi befektetések intenzitásának és távolságának jelentős
megnövekedése azonban olyan nyomást jelentett a nemzetgazdaságokra, ami miatt a magas
adók nehezen tarthatókká váltak. A multinacionális tőke szabályos lefelé licitálási versenybe
kényszerítette az államok nagy részét. A fejlett világban az államok visszavonulását a reform
kifejezéssel, a szegény országokban pedig az erőforrások kiszolgáltatását a "kiigazító"
(adjustment) programok jelzővel illették. Persze az államok kivonulása a szociális szférából a
fejlett országok között is jelentős eltéréseket mutat, relatíve szerény a skandináv államok,
valamint Hollandia és Belgium visszavonulása, viszont igen erőteljes ugyanez például Új
Zéland és az Egyesült Államok esetében.

A sokat emlegetett "tudás alapú gazdaság"

érdekében a lefaragások általában az oktatás és képzés szféráját érintették a legkevésbé. Talán
érdemes megemlíteni ehelyütt azt, hogy számos országban - így hazánkban is- éppen
szocialista-szociáldemokrata kormányok hajtották végre ezeket a reformokat, de hasonlóan
történt Kwasniewski Lengyelországában, vim Kok Hollandiájában, Muruyama Japánjában,
sőt még az egykor a dependencia-iskolához tartozó radikális értelmiségi, Cardoso
Brazíliájában is.
3. Harmadsorban a közvélemény manipulációjának eszköztára is szűkül az államok számára.
A globális médiumok többsége által közvetített magatartás és szerepminták ellenállhatatlan
erővel formálják a közvéleményt és a közízlést, melynek következtében óhatatlanul
fellazulnak a társadalmak hagyományos szövetei, különös tekintettel a szolidaritás, az egymás
és a környezet iránti felelősség érzésének háttérbe szorítására. A globális média
produkcióinak tömeges fogyasztása a legfőbb akadálya lett a poszt-materiális értékrend
terjedésének, és a globális összefüggések (pl. a migráció háttere, a helyi szegénység okai, a
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nagyvárosok közösségi tereinek eltűnése, stb.) tudatosodásának.120 "A gazdagok globálisak, a
szerencsétlenség lokális-de nincsen okozati összefüggés a kettő között, legalábbis a táplálók
és a tápláltak látványa között"- írja briliáns iróniával Bauman az általánosan elfogadott, és a
média által is erősített tételről.

121

A kompjuterizált adatátvitel, a rádióadások és a

telefonhívások is közömbösek az államhatárok iránt, még akkor is, ha a belföldi hívás
egyelőre még olcsóbb, mit a külföldi. Ezeknek a kommunikációs formáknak a sebessége és
mennyisége egyaránt képtelenné teszi az államokat arra, hogy ellenőrizze azokat. Komoly
kihívás

mindez

egyes

klasszikus

emberi

jogok

vonatkozásában,

legfőképpen

a

véleménynyilvánítás szabadságával, vagy az információszabadság, illetve a magánélet
védelmével kapcsolatban.
Az egyik oldalon tehát a helyi kötődés tudatos fellazításáról, felszámolásáról, máskor annak
teljes hiányáról beszélhetünk. Ebben a folyamatban élen járnak a transz- és multinacionális
gazdasági társaságok, illetve a világhálón egymással összekapcsolt tőzsdék. A helyi kötöttség
hiánya akár az óriásvállalatok, akár a virtuális pénzmozgások esetében megfosztja az
érintetteket az ellenőrzés a részvétel lehetőségétől, így a gazdasági-pénzügyi aktorok
megszabadulnak a tőke útjában álló olyan morális fékektől, mint a felelősség.
Ennek a folyamatnak a másik oldalán ugyankkor a hatás-ellenhatás törvényei szerint fellép a
lokalitás felértékelődése. Robertson elemzése egymással ellentétes hatások egymásra
vonatkoztatásán keresztül mutatja be a globalizációt. Ilyen tipikus ellentétpár az
univerzalizmus és ennek ellenhatásaként a partikularizmus. Univerzalizál a modern
technológia, a számítógép és az inetrnet nyelve, az sms-üzenetek közösen használt kódjai, a
globális bankrendszer szolgáltatásai, a világpolitikában politikailag korrektnek minősített
beszéd, a világon mindenütt kapható termékek, az univerzálisnak titulált értékek védelme.
Ezzel szemben erősödik a partikularizmus, a helyi, empirikusan tapasztalható, közvetlenül
átélhető tényezőkhöz való visszatérés.122 Ilyen például a kevesek által használt nyelvek
reneszánsza az EU-ban, a multikulturális együttélés szaporodó kudarcai, a kulturális
protekcionizmus, vagy az önellátó gazdálkodás újrafelfedezése. A határokon átnyúló
közösségek iránti lojalitás a nemzeti szolidaritás riválisa lehet. A nemzeti-államok alapvető
legitimációs forrása pedig éppen ez (volt), a nemzeti szolidaritás. A hatalmas és arc nélküli
globális tényezők befolyása sok embert arra ösztönöz, hogy az állampolgári közösségnél
120
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kisebb lokális közösségekben keressenek otthont maguknak. Az ellenőrizhetetlen globális
folyamatok és intézmények sokasodása és befolyásuk növekedése kiváltja az ellenőrizhetőség
és a részvétel iránti fokozódó igényt, ez pedig leginkább a helyi, lokális közösségekben
található meg. A globalizáció haszonelvű-fogyasztói ideológiájának ellenhatásaként éled fel a
poszt-materialsita értékekhez való vonzódás, ez megint a helyi közösségek és helyi termelési
formák (különösen a megújuló energiára épülő önellátó háztartások) iránti érdeklődést
fokozza. A poszt-materialista filozófia talaján megjelennek, gyarapodnak, megerősödnek a
civil szerveződések, melyek között sok szervezet nemzetköziesedik, vagy lesz része laza
nemzetközi hálózatoknak.
Érdemes itt felidézni David Held összefoglalását a szuverén állam átalakulásáról.123
-

Az egyre szélesedő nemzetközi kulturális és gazdasági kapcsolatok gyengítik a nemzeti
szintű kormányzás hatékonyságát. A nemzeti államok már nem tudják ellenőrizni az
eszmék és gazdasági javak áramlását, emiatt belpolitikai eszköztáruk elveszíti
hatékonyságát. A határellenőrzés korábban korlátozta az áruk, szolgáltatások cseréjét, a
termelési tényezők, a technológia, valamint az eszmék és kulturális értékek áramlását.

-

Az államok hatalma tovább gyengül a transznacionális kapcsolatok számának és
terjedelmének növekedésével; a transznacionális társaságok például gyakran nagyobbak
és befolyásosabbak mint a legtöbb kormányzat. A magántőke határokon keresztüli szabad
áramlása veszélyezteti az antiinflációs intézkedéseket, az átváltási árfolyamokat és egyéb
kormányzati döntéseket.

-

Az állami feladatok számos hagyományos hatásköre emiatt nemzetközi, kormányközi
koordinációra szorul. (Védelmi politika, kommunikáció, a gazdaság ellenőrzése). Az
államok igénylik az egymással való együttműködést ezeken a területeken, ez eleinte az
adott szakpolitikák eredményinek ellenőrzésére koncentrálódik. Az állami tevékenység és
felelősség sok tradicionális területét nem lehet működtetni a kooperáció nemzetközi
formáihoz való igazodás nélkül. Ahogy nőttek a követelmények az állam iránt a
világháborúháború utáni években, az állam a politikai problémák egész sorával került
szembe, melyeket nem tudott megfelelően megoldani más államokkal és nem-állami
szereplőkkel való együttműködés nélkül.124

-

Az államok szuverenitásuk egy részét kénytelenek szupranacionális egységekre ruházni.
(EU, ASEAN, stb.) vagy multilaterális egyezményekbe foglalni (NATO, OPEC), illetve
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olyan nemzetközi intézményekbe lépni, mint az ENSZ, a WTO, vagy az IMF. Ezzel
növekszik a nemzetközi képviseletek és intézmények száma. Nemzetközi rezsimek jönnek
létre, gyakoribbá válnak a többoldalú diplomáciai kapcsolatok. (Sőt, megjelent a
kormányzati gazdasági diplomácia mellett a nem kormányzati gazdasági dipomácia,
melynek színterén a nagyvállaltok közvetlenül, a kormányzatok nélkül folytatnak
gazdasági diplomáciai tevékenységet). Mindezzel együtt kibővül a nemzetközi jog által
szabályozott terület és a nem-állami szereplőkkel való együttműködés. A politikai
integráció tehát több ponton elkerülhetetlenné vált, éppúgy mint a destabilizáló hatások
ellenőrzése céljából összehívott többoldalú tárgyalásokon való részvétel.
-

A "globális kormányzás" rendszere így önálló politikai fejlődésen keresztül formálódik,
melynek igazgatási rendszere tovább kurtítja az államok önálló hatalmát. Az államok
hatalma újradefiniálásra szorul. A "globális kormányzás" nem egy integrált világállam,
hiszen ez esetben szó sincs a törvényhozás és az erőszak alkalmazásának
monopóliumáról, sokkal inkább a politikai kooperáció és rendezés intézményesített
lehetőségeire kell gondolnunk.

-

Ezen a bázison jön létre a "szupranacionális állam", saját kényszerítő és jogalkotó
hatáskörrel. Ennek alapja az interdependencia, melynek stabilitása nagymértékben függ az
erőforrások, ideológiák és technológiák állandóságától. Mivel ezek a felsorolt tényezők a
globalizációs folyamatokban igen gyorsan változnak, a rendszer alapvetően instabil,
törékeny és sebezhető.

Held és Robertson egyetért abban, hogy a "világkormányzat" reális lehetőség, ha az nem is a
hagyományos államok formáját ölti. Szerintük maguk a nemzeti-államok is a tizenkilencedik
század nemzetközi viszonyainak a termékei. Igen hasznos, ha a nemzeti-államok születését,
megerősödését és szuverenitásuk átalakulását is történelmi dimenziókba helyezzük. Az elmúlt
százötven évben a kormányközi-nemzetközi intézmények és az államok száma is jelentős
növekedést mutat. Az első világháború előtt a nemzetközi kapcsolatok alapvetően bilaterális
jellegűek voltak. Nemzetközi civil szervezetek ekkor még jóformán nem is léteztek.
Körülbelül az 1920-as évektől kezdve növekszik a számuk és jelentőségük mind az államközi
szerveződéseknek, mind a nemzetközi civil szervezeteknek. Az 1960-as évektől aztán mind az
államok (gyarmatok felszabadulása), mind az államközi szervezetek, mind a nemzetközi civil
szervezetek száma rohamosan emelkedni kezd. 1980-ra az államok száma meghaladja a
százat, az államközi szervezeteké közelít az ezerhez, a nemzetközi civil szerveződések száma
pedig jóval hatezer fölé emelkedik. Napjainkban a nemzetközi civil szerveződések száma
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meghaladja a tízezret.125 A nemzeti-államok háttérbe szorulásának az államközi
szerveződések és a nemzetközi civil szerveződések megsokasodása egyszerre előidézője és
következménye.
Mindemellett számos érv hozható fel amellett, hogy a helyesen, vagy helytelenül értelmezett
nemzeti érdekre hivatkozva kimaradhat egy állam a multilaterális együttműködésből, ha
domináns pozícióban van. (Ma katonai-gazdasági értelemben ilyen az USA). A globálissá
terebélyesedő gazdasági erők igen jelentős befolyással vannak még egy ilyen domináns
államra is, elsősorban ennek tudható be, hogy a Bush adminisztráció nem ratifikálta a Kyotói
Egyezményt. Annak tragikus bizonyítéka, hogy még a legerősebb állam sem védheti meg
magát és polgárait a globalizáció korában szélesebb körű nemzetközi kooperáció nélkül,
éppen az ikertornyok elleni 2001-ben elkövetett terrortámadás lehet. A globalizációval
hozható összefüggésbe az is, hogy a szupehatalmi státus ellenére igenis mérhető értéke és
jelentősége van a „soft power”-nek, a hagyományos hatalmi tényezőkön kívüli olyan
elemeknek, mint az Egyesült Államok nemzetközi hírneve, az általa képviselt eszmék
elfogadottásga. Talán nem túlzás azt állítabi, hogy ennek a „soft power”-nek a jelentősége is
növekvőben van.
Az államok átalakulásával kapcsolatban meg kell említeni még azt a tényt, hogy a globális
áramlatoktól való teljes elzárkózás, vagy csak nagyon krorlátozott bekapcsolódás rendszerint
kemény diktatúrák sajátossága (Észak-Korea, Mianmar). Ezekben az esetekben a totális állam
az izoláció révén próbálja kivédeni a globalizáció kihívásait.
Az államot leginkább a többszintű globális kormányzás egyik versenyző szereplőjeként
helyezhetjük el. Az állam egyszerre próbál területi és szupra-territoriális érdekeket szolgálni,
visszavonul

a

szociális

ellátás

szférájából,

nem-állami

jellegű

biztonságpolitikai

kockázatokkal néz szembe, nemzetközi jogi normák korlátozzák hatalmát, a közpolitikák egy
részét egyre inkább technokratikus magánügynökségekre (pl. magánbiztosítók) bízza.
Az államközi szerveződések számának és kompetenciáinak, valamint a nem kormánytzati
nemzteközi civil szerveződések számának rohamos növekedése olyan változás, melynek
emberi jogi szempontból igen nagy a jelentősége. Mindkét szerveződési típus ugyanis
zömében olyan kérdéseket tűz(het) napirendjére, melyek messze túlmutatnak bármely nemzet
vélt vagy valós érdekén, mint például általában az emberi jogok, a környezetvédelem, a
globális egyenlőtlenség, a béke, vagy a nemek egyenjogúságának ügye.
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lásd McGrew, A.: " Conceptualizing global Politics" in: McGrew, A.- Lewis,P et al.: Global Politics. Polity
Press, Cambridge, 1992, 8.,12.o.
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2.2 A morális közösség határai

A nemzetközi kapcsolatok realista elméletei hajlamosak vagy csekély figyelmet szentelni
ezeknek a tendenciáknak, vagy teljesen figyelmen kívül hagyni az olyan változásokat,
melyeket a globalizáció indukál. A realizmus száműzi a nemzetközi viszonyok területéről a
morális megfontolásokat, és mint utópiába hajló kívánságokat utasítja el azokat. Különösen
éles a realisták meglátása abból a szempontból, hogy szerintük az államok nem jelenítik és
nem is jeleníthetik meg

hosszú távú szempontjaikat a nemzetközi viszonyokba lépve

elvégzett kalkulációikban. A nemzetállam eszerint erkölcsi kötelezettségeink határait is
kijelöli. A kérdés az, hogy kit terheljen a bizonyítás kényszere: azokat, akik azt állítják, hogy
erkölcsi kötelezettségeink határa egybeesik az általunk lakott államok határaival, és azon
kívül alapvetően más kötelezettségek vonatkoznak ránk, illetve azokat, akik ezt tagadják.
Némi adalékot szolgáltat ehhez a vitához az államközi szerveződések (ENSZ)126, vagy a
szupranacionális autoritások (EU) fokozódó jelentősége. Ezt a jelenségcsoportot egészíti ki
további szférákkal több ismert globalizáció kutató. Rosenau és McGrew például
"visszafordíthatatlanul policentrikus világpolitikáról" értekeznek, melynek meghatározó
jelenségei a következők:127
-

Transznacionális szerveződések, mint a Világbank, a BMW, a drog-kartellek, a
nemzetközi civil szerveződések, a Mcdonald's, a Szociológusok Nemzetközi Szövetsége,
vagy éppen a katolikus egyház. Ezek együttesen, vagy éppen egymással szemben cselekvő
aktorokként jelentős szerepet tölthetnek be a nemzetközi kapcsolatokban.

-

Transznacionális

problémák,

a

drogkereskedelem,

az

emberkereskedelem,

a

klímaváltozás, az AIDS, a nemzetközi terrorizmus a határokon átnyúló etnikai
konfliktusok, a valuta-válságok önmagukban is kihatnak a politikai és személyközi
viszonyokra.

126

Az ENSZ jelentősége látszólag éppen csökken, de ez nem zárja ki, hogy az iraki háború tanulságai kapcsán új
struktúrában erősebb tényező lesz a jövőben.
127
Lásd Mcgrew, A.: A Global Society. In.: S. Hall et al (Eds.): Modernity and its Futures Cambridge 1992 p.
61-116
87

88

-

Transznacionális jelentőségű események, mint a labdarúgó világbajnokság, az iraki
háború, az amerikai választási kampány, vagy a Salman Rushdie könyvének
megjelenéséről szóló tudósítások a műholdas televíziós csatornákon, amelyek felzaklatták
a kedélyeket különböző kultúrákban.

-

Transznacionális "közösségek", melyek létrejötte kötődhet például egy valláshoz (pl.
iszlám), valamilyen speciális szakismerethez (szakértők), életstílushoz (pl. popkultúra),
vagy meghatározott, politikailag is releváns értékrendhez (pl. ökológiai mozgalom)

-

Transznacionális struktúrák, például munkaszervezetek, a termelés és kooperáció
nemzetközi hálózatai, a bankok, a pénzügyi műveletek, a hozzájuk kapcsolódó szaktudás.

A policentrikus világpolitikát leíró fenti elmélet szerint az események a szereplők kölcsönös
egymásra hatása kiegészíti az államközi szerveződések fokozódó jelenlétét, és minden
szereplő a saját céljai eléréséért verseng a globális arénában, ha nem is egyenlő eséllyel. A
globalizáció dinamikájában a technológiai aspektus játssza a döntő szerepet, és ez a legfőbb
magyarázata annak az elmozdulásnak, ami a nemzetállamok által dominált politika háttérbe
szorulását, és a policentrikus jelleg erősödését hozta. Rosenau szerint "a technológia rohamos
fejlődése tette lehetővé az emberek, eszmék, javak térbeli és időbeli mozgásának a korábbi
időkben soha nem tapasztalható gyorsaságát.(…) A technológia erősítette a kölcsönös
függőséget a lokális, az állami és a nemzetközi szintek között, amely manapság sokkal
erőteljesebb, mint korábban bármikor."128
Rosenau egy korábbi művében összefoglalja az interdependenciát (államok, szervezetek és
bizonyos mértékig az egyének kölcsönös függőségét) előidéző tényezők közös jellemzőit:
1. Az interdependenciát kiváltó jelenségek értelmezése magas szintű speciális tudást
igényelnek. (Például a klímaváltozás, a nemzetközi kereskedelmi rendszer szabályozása).
2. Nem kormányzati szereplőket mozgósítanak. A környezeti rezsimek kialakításában
például egyaránt fontos szerepet játszottak és játszanak a transznacionális civil
mozgalmak, egyes iparágak szerveződései.
3. A decentralizáció és a technokratikus-jelleg egyaránt meghatározó velejárója a kölcsönös
függőség erősödésének. A politikusok fokozottan rá vannak utalva a szakértőkre, ami
segítheti a politikai ellentéteket áthidaló szakmai konszenzusok létrejöttét. Ezzel együtt a
nem-állami szintű bürokráciák és a politikától kevésbé függő intézmények is egyre
fokozottabb mértékben működhetnek együtt.
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Rosenau, J.: Turbulence In World Politics. Brighton, 1990, 17.
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4. A problémák ésszerű kezelése szükségessé teszi a kormányközi, multilaterális
együttműködést. Ez nem zárja ki, hogy egyoldalú lépésekre is sor kerüljön valamelyik
állam részéről, de ez sem szünteti meg az interdependenciát, ami tulajdonképpen így nem
más, mint a kooperáció-kényzere, ahol az államokon kívül a fent említett szereplőkkel is
számolni kell.129
A 2., 3., 4. pontokban felsorolt állítások az egyetemes emberi jogok szempontjából komoly
relevanciával bírnak. A transznacionális civil mozgalmaknak igen jelentős szerepe lehet az
emberi jogok globalizáció-kritikus újraértelmezésében, a nem állami szereplők és a
politikától kevésbé függő szereplők alulról felfelé történő összehangolódása, valamint a
multilaterális együttműködés szélesedése egy rugalmasabb, fejlődés-érzékeny, kulturális
kontextustól függetlenül könnyebben befogadható emberi jogi rezsim kiépülése felé nyithat
utat.
Ha elfogadjuk a fenti érvelést, akkor el kell fogadnunk a felelősség és az erkölcsi
kötelezettség határainak kiterjesztését. További érveket szolgáltat a realizmussal szemben a
közös kockázatviselésre alapozó teória. Ulrich Beck találó mondása szerint: "a fenyegetettség
teremti a társadalmakat, a globális fenyegetettség a globális társadalmakat."130A szerző a
globális fenyegetések három fajtáját különbözteti meg, ebből az első kettőt az I. 2.4. pontban
már ismertettük, de indokolt itt röviden újra kitérni rájuk: Az elsőt a bőség, a kényelem, a
"túlfogyasztás" által okozott környezetrombolás, illetve technikai-ipari kockázatok alkotják.
A globális fenyegetések második csoportját a szegénység által okozott környezetrombolás,
illetve technikai-ipari kockázatok jelentik. Ez utóbbiak sokkal inkább helyhez kötöttek, mint
az első csoport.131 A "túlfogyasztás" által okozott környezeti károk ugyanis egyenletesen
oszlanak el a Földön, így azokat is érintik, akik nem részesülnek a "bőség kosarából", emiatt
egyszerre szenvedik saját nyomoruk és a gazdagok környezetpusztításának összeadódó
hatásait. Az indusztrializáció a harmadik világban gyakran olyan körülmények között zajlik,
melyek nélkülözik a környezet védelmének intézményi és politikai eszközeit, elavult
technológiák (pl. a vegyiparban) alkalmazása, vagy a mérgező hulladékok befogadása
egyaránt jellemző példái a kockázatok második csoportjának. A kockázatok harmadik
csoportját azok alkotják, melyek pusztán a megfelelő biztonsági intézkedések, vagy
intézmények hiányára vezethetők vissza. Jellemző példa a tömegpusztító fegyverek
129

Rosenau, J.: The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalization of World Affairs.
Frances Printer, London 1980, 35-52.o. , magyarul a környezeti rezsimek vonatkozásában részletesen lásd: Boda,
Zs.: Globális ökopolitika. Helikon, Budapest 2004 121-131.o.
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Lásd: Beck, U.: Risk Society London 1992, és World Risk Society, Cambridge 1999, az idézet Beck későbbi
összefoglaló művéből való: Beck, U.: What is Globalization? Polity Press, Cambridge 2000, 38.o.
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ellenőrizhetetlen kereskedelme, illetve a nemzetközi terrorizmus. Ezek a veszélyek
bekövetkezésük esetén dominó-effektust válthatnak ki, egyik a másikat előidézve, emiatt a
hagyományos, - realista megalapozottságú- biztonságpolitikai kalkulációk érvényüket vesztik.
A "kockázat társadalomról" szóló elméleteknek is az a tanulsága, hogy a potenciális veszélyek
nem kapcsolódnak jól körülhatárolható területhez, és az elsődleges felelősség köre sem
egyértelmű. Mindez óhatatlanul befolyásolja a döntéshozatal hagyományos módszereit is.
Nem tartható a továbbiakban az, hogy a vonatkozó döntéseket akadémikusok és menedzserek
hozzák meg zárt ajtók mögött, az igazolás kényszerétől mentesen, hiszen nyilvános vitákban
kell, hogy megvédjék álláspontjukat.
A harmadik lehetséges érv a realista elméletekkel szemben, hogy a szemünk előtt születnek
és erősödnek meg az új indirekt gazdasági-pénzügyi hatalmi tényezők, melyek számos
esetben korlátozzák a hagyományos nemzetállami szuverenitásokat, ezzel felülírják a
nemzetközi kapcsolatok állam-centrikus elméleteit.

Ennek a folyamatnak kettős

következménye van:
1. Az egyébként demokratikusnak tekinthető államok kénytelenek alávetni magukat a
növekedés-orientált, pazarló világgazdasági rendszer elszámoltathatatlan szereplők
által, ellenőrizhetetlenül meghozott döntéseinek. (lsd. WTO). A nép, aki szuverenitása
révén állítólag a hatalom birtokosa a demokráciákban, azzal szembesül, hogy
választott vezetői a „versenyképesség javítása”, vagy a „gazdasági racionalitás”
varázsszavaival mentik, ami menthető a polgárok növekvő létbizonytalanságát
tapasztalva. Az a sajátos paradoxon áll így elő, hogy a döntéshozatal éppen azok
érdekében centralizálódik, akik a legkevésbé kötődnek konkrét térhez, területhez.
(WTO, Világbank, IMF, multinacionális társaságok).
2. A fenti folyamattal párhuzamosan az információs forradalom jóvoltából a globális
problémák tudatosítása leegyszerűsödik. A másik jellegzetesen "területen-kívüli"
(másképpen a „világtérben zajló”) jelenség, az információ, olyan folyamatokat indít el,
amelyik megnehezíti a titkos alkukat, a nyilvános ellenőrzés és részvétel kizárását.
Bármennyire is jellemzi a nagy műholdas csatornák hírműsorait az a törekvés, hogy az okokozati összefüggéseket elhallgassák, a nyugati egyetemeken, az értelmiség köreiben,
egyértelmű az igény, hogy a sztereotip hírek mögé lásson.132 Ennek lehetőségét és a híreknek
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Michael Zürn-re hivatkozik Ulrich Beck. In.: Beck U.: i.m. (2000) p.40
Jellemző például, hogy a hírekben a szegénység problémája általában az éhínségre redukálódik, távoli világok
"egzotikumaként", illetve annak sugalmazása, hogy a nyomorból pusztán saját erejükre támaszkodva is képesek
kikecmeregni az érintettek, valamint, hogy a Harmadik Világ tele van olyan jelenségekkel, amik a békés
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a realitásokkal való szembesítését nagyban segíti a leegyszerűsödött interkulturális
kommunikáció, és legfőképpen a vélemény-nyilvánítás szabadságának intézményét
kihasználó alternatív publikációk és televíziós csatornák. Paradox módon erősítheti a modern
tömegturizmus terjedése a fejlődő világról sugalmazott sztereotípiákat. A turista, aki a jólétből
az "egzotikumba" vágyik, hogy kielégítse romantika-szükségletét, általában a valóságtól
hermetikusan elzárt turista-övezetekben lakik. Amikor mégis szembesül a szomorú helyi
realitásokkal, (kéregető gyerekek, égbekiáltó nyomor, gyermekprostitúció, higiénia- és
infrastruktúra-hiány stb.) mindezt betudja annak, hogy itt bizonyosan lustább és
tehetségtelenebb emberek élnek, mint hazájukban, "és ők biztosan jól elvannak így is".
Minden megrögzött sztereotípia ellenére a "globális szomszédság" jelenvaló, és bár a mélyebb
összefüggések keresése az érzékenyebb, vagy intellektuálisabb kisebbségre jellemző, a
problémák okainak feltárása reflexiókat szül, és a reflexiók újabbakat. Kialakul a
nyilvánosságban a "globalizáció-érzékeny" dimenzió. Persze mindig könnyebb lesz az
egyszerű jótékony adakozót erkölcsi példaként bemutatni, mint az általában utópistának, vagy
zavaros eszmék által megfertőzöttnek ábrázolt alternatív-globalizációért küzdő mozgalmárt,
vagy értelmiségit, aki a fejlődő világ valamelyik szegletében kibontakozó helyi civil
kezdeményezés támogatásával és szakmai segítésével kíván a maga szerény módján javítani
az ott élők sorsán.
A globális problémák tudatosodása egyfajta morális kényszerhelyzetet teremt, amely
egyrészt véleményalkotásra sarkall, másrészt a szerveződés, érdekartikuláció új formáit
teremti meg. Ez nagyban átértékeli a politika és a politizálás hagyományos kereteit, és a
politikai döntésekről alkotott véleményeket.

2.3 Új hatalmi centrumok, az elit és a demokrácia-deficit

A gazdasági-pénzügyi világ új hatalmi centrumai érdekes módon kevésbé konfrontálódnak
államokkal, sokkal inkább a kialakuló – nem államközpontú – 1. nemzetközi rezsimekkel, 2.
transznacionális civil mozgalmakkal, 3. a globális vonatkozási pontok (emberi jogok,
jómódban élő gazdag országok lakóit fenyegetik; járványok, drog, terror, éhínség, menekültek stb. Az ilyen
hírekből szükségszerűen következik a sztereoip reakció a befogadóban: "távol tartani mindezt, minél távolabb"!
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ökológiai értékek) iránti fokozódó érzékenységgel. A gazdaság-pénzügyi világ, amely a
döntéshozatal centralizációjában és a saját érdekeik érvényesítésében jelentős sikereket ért el,
a hagyományos területi alapú politikai entitások (állam) gyengítése révén tovább növelte a
távolságot a döntéshozók és az érintettek között. Vizsgálódásaimat a döntéshozói felelősség
és az állampolgári részvétel problémáira koncentrálva szeretném folytatni.
Vegyük újra példaként a WTO-t, amely mindent megtesz a gazdasági „laissez faire”
érvényesítése érdekében. A szociális és környezeti szempontból érzékenyebb fejlődés felé
történő szerény elmozdulást, ami az 1992-es Riói csúcstalálkozón érzékelhető volt, három év
múlva éppen a WTO megalakulása tett kétségessé. A WTO működésének alapelveit a GATT
1947-től kezdődő történetét, majd az uruguayi fordulót lezáró marrakesi tanácskozáson (1994)
elfogadott zárónyilatkozat és szeződés rögzíti. Kanada delegátusa vetette fel a WTO
létrehozásának szükségességét, és az EU, valamint a leggazdagabb országok azonnal
támogatták az ötletet. Miután a WTO-nak majd másfél száz állam a tagja, és sokan
várakoznak a belépésre, úgy tűnik a szabadkersekedelem elvében, legalábbis a WTO által
adott értelmében igen széles politikai konszenzus mutatkozik a világban.
Valóban szabad akaratukból csatlakoztak az államok ehhez a szervezethez? Számos kétely
fogalmazható meg ezzel kapcsolatban:
1. A globális gazdasági versengés olyan kihívás elé állítja az államokat, hogy a korábbi
közszolgáltatások egy részétől azok privatizációval kénytelenek „megszabadulni”. Ebben
óriási üzletet remélnek magáncégek, melyek hatékonyan lobbiznak az államot képviselő
politikusoknál, hogy „alkalmazkodjanak” a nemzetközi trendekhez.
2. A globális piaci erők olyan kényszereket teremtenek, melyek miatt az államok szocális és
környezetvédelmi szabályai, mint a gazdasági növekedést (piaci versenyhátrány) akadályozó
tényezők jelenek meg.
A szegényebb országok éves költségvetésnek akár 25%-át is kitehette a vámokból származó
bevétel, ami a WTO tagság esetén elvész, és ez komoly kiesés számukra. Ha az ilyen
országok világpiaci integrációja a lakosság számára általánosságban nem javítja az
életkilátásokat, akkor ez a kiesés tovább súlyosbítja a humán szféra helyzetét. (A világpiaci
integráció hatásait a fejlődő országokban a 3.2 pontban vizsgálom).
Igen súlyos következményei voltak az ún. „banán-ügynek”, melyben az amerikai eredetű
United Fruit Company jogutódja azt érte el az USA akkori kormányánál (Clinton), hogy a
WTO előtt támadja meg az EU(EK) és az ACP országok álatal kötött Loméi Konvencióban
(1975) rögzített szabályt, mely preferenciális árakat és paichoz jutást garantált az
egyezményben részes államoknak a banán vonatkozásában. Az amerikai jogutód cég
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(Chiquita Bananas) számára a WTO vitabizottsága kedvező döntést hozott, ami súlyosan
érintette a monokulturális banántermelő országokat (az ő képviselőik nem is vehettek részet a
meghallgatásokon), kedvezett viszont a szakszervezetek működését is betiltó, súlyosan
környezetszennyező technológiát alkalmazó Chiquita-nak. Lényegében a támogatások
eltörlése, mint a tiszta verseny feltételére hivatkozva a döntés kétségbe vonta az EU önálló
külgazdasági politikájának lehetőségét, a szegény banántermelő országokat pedig jelentős
hátrányba taszította, mindezt egy banánexportőr multinacionális cég érdekében. Az eset
paradigmatikusnak is tekinthető.
Fontos még megemlíteni, hogy az egyszer már elválallt WTO szabály alól egy ország csak
úgy hátrálhat utóbb ki, ha az összes ún. érintett számára kompenzáció képpen egy hasonló
értékű területet liberalizál. Nem csoda hát, ha nem akaródzik visszakozni a már elfogadott
szabályok alól, azt a tényt, hogy eddig még egy állam sem lépett ki teljes egészében a WTOból, ugyanazzal lehet indokolni, mint a belépésüket.
A Marrákesi Egyezmény nem tartalmazza a riói vállalásokat. Erre azért lett volna nagy
szükség, mert ez a fenntartható fejlődés és a liberalizált világkereskedelem elveinek
összhangját próbálta volna megteremteni. Bár az uruguayi fordulót lezáró egyezmény a maga
kb. 26 ezer oldalával (mellékletekkel) több ezerszer terjedelmesebb a 273 oldalas, a Riói
csúcsot lezáró Agenda 21-nél, a WTO számos kikötése ellentétes a riói törekvésekkel. A
2002-ben megrendezett Johannesburgi csúcstalálkozó sem hozott áttörést a folyamatban,
ugyanakkor tovább élnek a legfejlettebb országok által fenntartott protekcionizmusok. Bár
magának a WTO-nak nem egyértelmű a demokratikus legitimációja, amennyiben nem
közvetlenül választott személyek alkotják, és gyakorlatilag semmi lehetőség nincs döntései
nyilvános felülvizsgálatára vagy korrekciójára, azok mégis kötelezőek a részes államokban,
így a részes államok minden állampolgárára is. A tárgyalások zöme zárt ajtók mögött zajlik
(így zajlottak a 2005 szeptemberi mexikói WTO csúcs tanácskozásai is), a döntésekből
következő konkrét kötelezettségekről rendszerint nem tájékoztatják a közvéleményt. Ráadásul
a WTO alapító egyezményéből különös módon kikerült az ENSZ, holott elődjét, a GATT-ot
az ENSZ alapította. Az emberi jogokra, valamint a meghatározó 2 nagy nemzetközi emberi
jogi egyezményre, de még az Egyetemes Nyilatkozatra sem történik utalás ebben a
dokumentumban. Ez több mint elgondolkodtató.
Hasonló kritika természetesen más, globális gazdasági intézménnyel kapcsolatban is
megfogalmazható. Az IMF-ről például Jody Jensen gondolatait idézve elmondható, hogy "alig
tűnik hihetőnek, hogy közintézmény, amelyet a világ adófizetőinek pénzéből hoztak létre és
finanszíroznak, hiszen nem tartozik elszámolással azoknak, akik eltartják, illetve akiknek a
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tevékenységéről, de sem hatalmi csúcspozíciókat nem birtokló állampolgár, sem egy civil
szervezet nem számoltathatja el tevékenységéért. Az IMF első számú jelenlegi vezetőjét
(Dominique Strauss-Kahn) a francia kormány jelölte, akit számos EU-tag és afrikai ország is
támogatott. Ámde a vezérigazgatónak a legfőbb döntéshozó szerveben, az Igazgatótanácsban
szavazati jog nélküli elnöki funkciója van csupán. Az IMF-ben a súlyozott szavazási eljárás
miatt a 6 legfejlettebb ipari ország a szavazatok közel 45%-ával rendelkezik. Ez gyakorlatilag
vétójogot jelent, miután a fontosabb szabályokat 70%-os, sőt 85%-os többséggel kell
elfogadni.134 A szervezet ezzel együtt egyfajta állmok feletti központi bankká fejlődött az
utóbbi évtizedekben.
Az IMF működése látszólag ellentmond az államok szabályozó képességének gyengüléséről
fentebb leírt állításokkal, legalábbis ami a legfejlettebb országokat illeti. A nemzetgazdasági
likviditás fenntartásáért a központi bankokat terhelő felelősség azonban egyre inkább
önállósul, függetledik a kormánytól, és egymástól, a nemzetközi pénzügyi rendszer a
magántőkepiacoktól függő rendszerré vált. Természetesen óriási a különbség a külső
likviditásukat csak az IMF-től felvett hitelek árán biztosítani képes országok, és azon
országok között, amelyek erre nem szorulnak rá. Az utolsó gazdag ország, amelyik IMF
hitelekre szorult az Egyesült Királyság volt, a70-es évek végén. 135 A G7 államai az IMF-ben
birtokolt kiváltságos pozíciójukkal érték el azt a 90-es években a világ számos pontján, hogy a
hitelnyújtás feltétele a felvevő ország velutájának konvertibilissé tétele, és piacainak
liberalizációja legyen. A gazdag, és demokratikusan választott kormányok így nagy
szolgálatot tettek a világot behálózó pénzpiac létrehozásáért, amely mára bankok, biztosítók,
befektetési alapok hagyományos demokratikus eszközökkel elszámoltathatatlan globális
hálózatává terebélyesedett.
Magyarázhatjuk a döntéshozatal centralizációját, az ellenőrzés lehetőségeinek beszűkülését a
kérdések komplexitásával. Komplex kérdésekre a megfelelő válaszokat csak a speciális
szakértelemmel rendelkező technokraták tudják megadni. A modern demokráciát kutató
politikaelméleti
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technokratizálódásnak neveznek. A technokrata uralom lényege, hogy a meghatározó
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döntéseket nem a választott, így elszámoltatható politikusok hozzák, hanem a kérdés
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Természetesen de jure a döntésért a politikus felelős, de facto azonban vagy lobbyk, vagy a
politikus mögött meghúzódó szakértők hozzák meg azt.136 Így például a Világkereskedelmi
Szervezet (WTO) döntéseit elvileg az oda delegált nemzeti politikusok hozzák, gyakorlatilag
azonban a nemzeti érdekeknél jóval szűkebb piaci érdekek érvényesülése mellett érvelő
üzletemberek, cégvezetők, és a hozzájuk kapcsolódó akadémiai holdudvar képviselői. A
feladat ezek után már csak az, hogy a szűkebb gazdasági érdekeket nemzeti érdeknek, adott
esetben a "globális közjó" előmozdításáért tett lépésnek állítsák be. A probléma ezzel a
válasszal csupán annyi, hogy a gazdasági-pénzügyi globalizáció nem bizonyította, hogy
általában javítaná az emberek életminőségét, ellenkezőleg.137 (Ezt a problémát részletesebben
a 3. Fejezetben viszgálom) Emellett stabilitást sem mutat, ráadásul sokak szerint – magamat is
beleértve – hosszútávon fenntarthatatlan. Mit szakértenek tehát a szakértők és mi végre?
A Frankfurti Iskola filozófusai által bemutatott posztmodern „instrumentális ész” uralja az
ilyen típusú döntéseket, ami célracionálisan működik, de figyelmen kívül hagyja a kitűzött cél
általában vett értéktartalmát. A technokrata uralom lényege itt valójában annak a közgazdász
szakértőkből verbuvált csapatnak a hatékony működése, akik megmutatják a befektetőknek és
a kereskedelmi óriásoknak, hogy erejüket kihasználva hogyan juthatnak még nagyobb
profitokhoz. Látszik azonban, hogy az instrumentális ész diadalmenetét nem kíséri lelkes taps.
Azok a szerzők, akik a globális kormányzást a realistákkal szemben tényként kezelik (R.
Dahl vagy J. Rosenau) ugyanakkor az államok szerepét korántsem látják elhanyagolhatónak,
mindenekelőtt azt a realistákkal által vallott tézist cáfolják, mely szerint az államok csak
pillanatnyi érdekeik mentén képesek a kompromisszumokra.138 A klasszikus realisták az
államközi kompromisszumok mögött mindig egy költség-haszon kalkulációt sejtenek.
Rosenau szerint nem magyarázható ekképpen például a nemzetközi illetve a globális
környezetvédelmi rezsim kialakulása. A környezet iránti felelősség ugyanis a jelenben
áldozattal jár, és bizonytalan, hogy a jövőben milyen haszonnal, illetve elmaradt kárral
kecsegtet. Mindemellett ismeretesek olyan környezetvédelmi egyezmények, melyek
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létrejöttében nem az államok játszották a főszerepet (a védett fajok kereskedelméről szóló
egyezmény), vagy hagyományos politikai ellentéteken átívelő egyezmény született (a
Földközi-tenger védelméről szóló egyezmény, amelyet például a görög és a török fél
konszenzussal támogatott).139 Nem ad kielégítő választ a realista elmélet arra sem, hogy a
kizárólag önérdeküket követő államok hogyan képesek egyre nagyobb számban, regionális
szervezetekben a pillanatnyi érdekeiken túlmutató megegyezésekre.140 Lehet, hogy ezek a
megegyezések inkább tekinthetők a közösen vallott értékeken nyugvó konszenzusnak, mint a
pillanatnyi érdekek összhangjából születő kompromisszumnak. Jól példázza mindezt az
európai integráció története, ahol bár a nemzeti érdek mindig jelentős tényező volt és maradt a
kríziseket mégis mindig a közös értékek alapján sikerült megoldani.
A regionális és globális szerveződések vonatkozásában éppen az a baj, hogy azok csak a
nemzetállamoktól származtatott szuverenitással bírnak és sem a démosz, sem az egyenlő
emberi jogok, sem a sokpólusú hatalom elvei nem érvényesek. Ha egy pillantást vetünk a
demokrácia történetére, akkor különböző transzformációs szinteket különíthetünk el. A nagy
fordulat ebben a történetben az, amikor a démosz önkormányzatát a képviseleti elv szerint
működő poliarchikus államok vették át. Napjainkban regionális és globális autoritások
formálódnak a nemzetállamoktól származtatott szuverenitással, viszont a poliarchia
jellegzetességei nélkül. Így ha a jelenlegi folyamatok a demokrácia történetének egy újabb
transzformációs szintjét jelentik - ti. a nemzeti szintről a transznacionális illetve globális
szintre - akkor ez a transzformáció a demokrácia csökkenésének és nem a kiteljesedésének a
jegyeit mutatja. A nemzetek feletti demokrácia kiteljesedését szolgálhatja viszont a
kozmopolita (planetráis) tudat erősödése, az emberi jogok következetes védelme és a jelenlegi
centralizált hatalmi pólusok sokszínű, sokszintű és kiterjedt ellensúlyozása.
Az eddig leírtak sommázata a következő: a tudatosan értékelvű ("idealista") megközelítések a
nemzetközi kapcsolatokban is adott esetben jelenlevőnek, egyébként pedig erősítendőnek
tartják az olyan alapvető erkölcsi értékeket, mint az igazságosság és a felelősség. Ezek az
értékek a globalizáció korában akkor terjeszthetők ki, ha szakítunk a nemzetközi kapcsolatok
állam-centrikus logikájával, és a helyi, a nemzeti, a szupranacionális és a globális szintek
egyidejű jelentőségét tudatosítjuk. A kölcsönös függőségek globális rendszere miatt
megkerülhetetlen a szupranacionális és globális együttműködés. Ennek a hatékonysága azon
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múlik, hogy a szuverén államok továbbra is a rövid távú önérdekeiket költség-haszon
kalkuláció után érvényesítik-e a nemzetközi arénában, vagy a felelősség, a közös
kockázatviselés teremt új irányokat az együttműködésnek. Miután nehezen vitatható az
államok tényleges lehetőségeinek szűkülése a hagyományos funkciói terén, ezért a részvétel,
az ellenőrzés lehetőségeinek erősítésére a nemzeti parlamentek mellett új csatornákat kell
keresni. Legígéretesebbnek e téren a transznacionális mozgalmak előretörése, valamint a
különböző politikai szintek (a lokálistól a globálisig) - akár intézményesülő, akár csupán
problémaorientált - együttműködése mutatkozik. A tervezett verespataki aranybányával
kapcsolatos lépések hűen példázzák az egyes szintek ütközéseit és találkozásait. Egy
multinacionális vállalat, egy szűk körű román gazdasági és technokrata elit, szemben a helyi
társadalom többségével, nemzetközi környezetvédő mozgalmakkal, az Európai Parlament
Környezetvédelmi Bizottsága tagjainak túlnyomó többségével alkotja a politikai akaratképzés
új típusú, egymással ellentétes érdekű csoportjait.
A technokrata világuralom a csorbult szuverenitású államok, és a helyi kezdeményezések
ellehetetlenítése mellett meglehetősen sötét jövő képét vetíti elénk. A globális irányítás
jelenlegi realitásai ugyanakkor olyan sokszintű és sokdimenziós folyamatot tárnak fel,
melyben egyszerre vannak jelen a centralizáció és a decentralizáció, az államközi
szerveződések és a tértől független "davosi kultúra"141reprezentánsai, a technokraták és a
civilek. A Huntingtonhoz köthető leleményes kifejezés, a "davosi kultúra" szerepe igen fontos
lehet a modern állam átalakulásának vizsgálata kapcsán. Mint már az előző fejezetben utaltam
rá, a Wallerstein által részletesen jellemzett komprádor elit sajátos koalíciót képez a
globalizáció legfőbb haszonélvezőinek tekinthető nemzetközi technokráciával, vagy más
értelmezés szerint maga is része annak. Szupranacionális szinten kialakul az államoktól és
kulturális hátterüktől is többé-kevésbé független technokrácia, melynek fő feladata a politikai
színtéren a multilaterális egyezmények megkötése, és a nemzetközi politikai, pénzügyi
intézmények működtetése. Az államok jóléti és szolgáltató jellege egyre inkább
visszaszorulóban van, ezt a feladatot - főként a centrum országokban - éppen ez a nemzetközi
technokrácia veszi át, láthatóan a nemzeti adminisztrációnál kevesebb sikerrel, például
nemzetközi magánbiztosító társaságokkal szerződve. Ennek a folyamatnak a gazdasági és
szociális emberi jogok szempontjából komoly kockázata az, hogy szupranacionális szinten a
gyengébb ellenőrizhetőségük és elszámoltathatóságuk miatt a gazdasági hatékonyság és
141
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elkülönülő értékrendjére. In.: Huntington, S.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa ,
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termelékenység bűvöletében élő technokraták könnyebben hagyják figyelmen kívül a
csekélyebb érdekérvényesítő képességgel rendelkezők emberi jogait, mint a nemzeti szinten
szigorú demokratikus kontrol alatt tevékenykedő társaik. 142
Az Európai Unió hűen példázza ezt. Az európai integrációt értékelő elméletek közül tegyük
most félre a kormányközi irányzatot, hiszen ez lényegében a realista iskola tételeit alkalmazza
az európai egységesülés folyamatára. Érdemes viszont az állam átalakulása vonatkozásában
egy kicsit részletesebben foglalkozni a funkcionalista iskolával. Ennek legjellemzőbb állítása,
hogy a szuverén államok "feje fölött", az állampolgárok aktív részvétele és ellenőrzése nélkül
zajlik az európai egységesülés. Ez sikeres mindaddig, amíg produktív gazdaságot, biztonságot
és terjedő jólétet képes produkálni. Wolfgang Merkel szerint a sikeres gazdasági integráció
nem valósulhatott volna meg aktív állampolgári ellenőrzés mellett, hiszen az integráció
gazdasági sikereit éppen az európai nép akaratától többé-kevésbé függetlenedő technokrácia
szavatolta.143 Az európai (közösségi) államok ezzel tulajdonképpen egy külső legitimációhoz
jutottak. A gazdasági növekedésből lehetett csak finanszírozni a jóléti államok kiépítésének
programját, ami ráadásul lényegesen magasabb szintű életszínvonalat és életminőséget volt
képes garantálni, mint a keleti vetélytársként fellépő államszocializmusok. A gazdasági
növekedés előfeltétele volt az államok közötti egyre mélyülő gazdasági-piaci együttműködés,
autark-jellegű programokkal mindez nehezen lett volna elérhető. Az Európai Gazdasági
Közösség tagállamainak polgárai viszont mindezt nem látták és nem is láthatták kellően át,
ezért a folyamat demokratikus legitimációját nem lehetett és nem is lett volna szükséges
megteremteni. Az államok szuverenitásuk egyik fontos elemét, a gazdasági szuverenitást ezért
egy belátható és tervezhető cél, a gazdasági növekedés érdekében hajlandóak voltak a
szupranacionális szintre átruházni. Ha ennek az átruházásnak a fejében sikeres gazdaságot és
növekvő jólétet könyvelhetnek el, akkor az integráció fokozatosan "átcsap" (spill-over) a
klasszikus politikai területekre. Az európai integráció története ugyan nem igazolta ezt az
"átcsapást", de a funkcionalista iskola több ponton hasonlóságokat mutat a liberális
demokrácia világméretű győzelmét ünneplő Fukuyama gondolataival. Ahogy a jóléti államok
fenntartása elvesztette a hidegháborúban kivívott ideológiai funkcióját, és ahogy az amerikaitípusú globális kapitalizmus jutott domináns pozícióhoz, a gazdasági szuverenitásukban
legyengült európai államok igen súlyos legitimációs vákuumban találták magukat. Arról
142

Természetesen a davosi világgazdasági fórumokon megjelenő jóhiszemű, és az emberi jogok ügye iránt
elkötelezett politikusok nem változnak át érzéketlen globalizátor technokratákká. A kifejjezés arra a globalizált
(főleg gazdasági-pénuügyi és média) elitre utal, akik hajlamosak a „nyertesek és kiváltságosok” oldaláról nézni a
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persze nem is beszélve, hogy az európai "gazdagok klubja" jelentős részben éppen annak az
egyenlőtlen és méltánytalan globális erőforrás-transzfernek haszonélvezője, ami első számú
akadálya a gazdasági-szociális emberi jogok világméretű terjedésének.
A globalizálódó világ másik jellegzetessége, ami jelentős hatással van az államközi
kapcsolatokra, a multilaterális egyezmények számának feltűnően gyors növekedése. Ez a tény
megdöbbentő módon a legkevésbé sem jelenti azt, hogy a széles néptömegek érdekei
megjelennének a szupranacionális színtéren. Az így kialakuló globális döntéshozatalról
általánosságban elmondható, hogy teljességgel nélkülözi a szélesebb értelemben vett
közvélemény bizalmát. Sem az ENSZ, sem a Bretton Woods-ban kialakított pénzügyi
intézményrendszer, és legkevésbé a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) nem számoltatható
el a demokrácia nemzeti-államok szintjére kidolgozott elvei szerint.
A globalizációról mindezek alapján elmondható, hogy jelentős demokrácia-deficit jellemzi,
ami az emberi jogok szempontjából igencsak neuralgikus. Az emberi jogok eszméje ugyanis
nagymértékben épít minden döntéshozó hatalom nép általi ellenőrizhetőségére, hiszen ez
garantálja a hatalom és a polgárok között fenntartandó egyenrangú szerződéses viszonyt. A
globalizáció, mint új paradigma kétségessé teszi, hogy módszertanilag régi paradigmák
elemeit (nemzetállami dmokrácia) alkalmazzuk rá. A részvétel és az ellenőrzés lehetőségeit
azonban lehet, hogy éppen a globalizáció katalizátorának tekintett új technikai lehetőségek
révén lehet erősíteni. Szintén elvárható, hogy a több szintű kormányzás a lokális, tehát az
ellenőrizhető szintekből épüljön felfelé, a bázisdemokrácia alulról-felfelé épülő modellje
alapján. A helyi társadalmak szervesen illeszkedve egyre nagyobb „felelősségi körökbe”,
kivívhatják a globális és a lokális közötti interakciók számukra elfogadható, rugalmas
feltételrendszerét.
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technokratizálódása egyfelől, másfelől a különböző érdekeltségű éselkötelezettségű gazdasági
elitekkel történő, az érintett országok lakosságának többsége számára vészjósló paktumok
létrejötte. A technokrácia és a gazdasági elit országonként eltérő módon igyekszik ugyan
megteremteni a többség számára a globális folyamatokba való előnnyel kecsegtető
bekapcsolódás lehetőségeit, a marginalizáció mégis mind a nemzeti, mind a globális szinten a
folyamatok vitathatatlan velejárója. Az összeesküvés elméletek helyett inkább azok
megállapításait tartom megfontolandónak, akik szerint például a világot behálózó biztosítók,
bankok, alapkezelők éppen azoknak a jóléti államokban élő köszéposztály-belieknek a
pénzéből erősödtek meg, akik a helyzetüket a szociálisan érzékeny államoknak és erős
szakszervezeteknek

köszönhetik.

Most,
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a
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pénzintézeteknél koncentrálódik, ezek a pénzintézetek az élharcosaivá válnak az erős
szakszervezetek, és a szociális állam elleni támadásnak, hogy a multik befektetéseihez
asszisztáljanak, és hogy hiteleikkel a szegényebb országok lakóitól nyerjenek újabb
nyereséget.144
Nehezen képzelhető el, és nem is kívánatos mindezek alapján semmiféle világállam
létrejötte. A sokszintű globális kormányzás éppen a világállam lehetséges, és emberi jogi
szempontból kívánatos alternatívája. A hagyományos államközi kereteken túlmutató,
funkcionális jellegű, a globális problémákra leginkább érzékeny szerveződések szerepét, a
globális politikában és a nemzetközi jogalkotásban mindenképpen fokozni kell. A nemzetközi
politikában az államok közötti egyezkedéseket, a kormányközi alkukat, a nem területi
kötődésű szereplők már napjainkban is jelentősen befolyásolják. 145

2.4 Regionális integrációs törekvések

Az utóbbi évtizedekben a felgyorsuló globalizáció multilaterális regionális együttműködések
sokaságát eredményezte. Ezeknek az együttműködéseknek a zöme szabadkereskedelmi
zónák, vámuniók, közös piacok létrehozását tűzte ki célul, azaz első látásra a neoliberálisnak
nevezett közgazdaságtan tételei szolgáltatták az ilyen együttműködések szellemi bázisát. 1948
és 1994 között mintegy 109 regionális egyezményt jelentettek be a GATT-nál (Általános
Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény), melynek majdnem egyharmadát 1990 és 1994
között írták alá.
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Ez a folyamat azóta is hasonló tendenciát mutat. Az 1994-ben

megszületett GATT-szerződés, amely az 1995-től működő WTO létrejöttét eredményezte, a
nemzetközi kereskedelem liberalizációjának viharos felgyorsulásához vezetett. Ennek a
logikának, legalábbis az egyes régiókon belül leginkább az EU, a NAFTA (Észak Amerikai
Szabadkereskedelmi Társulás), a Mercosur, és az APEC (Ázsiai és Csendes Óceáni Gazdasági
Együttműködés) feleltek meg. Témánk szempontjából annak vizsgálata látszik szükségesnek,
hogy az ilyen típusú regionális törekvések régiónként hogyan hatottak az emberi jogok
144

A folyamatot szellemesen elemzi Martin és Schumann, in: Martin, H.P.-Schumann H.D: : i.m. 1998, 101102.o.
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Az emberi jogi szempontból egyik legkényesebb kérdés a preventív háború, vagy megelőző huamanitárius
beavatkozás. Ezt kérte Pilsudski 1934-ben a franciáktól Hitler ellen, és ezt kérte egy Ruandában állomásozó
francia tábornok az ENSZ BT-től és a NATO-tól 1994-ben. Mindkét esetben elutasították a kérést. Mindkét
esetben a hagyományos poltitika szereplőiről volt szó, ráadásul katonákról.
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helyzetére, a várt gazdasági előnyök bekövetkeztek-e, illetve sikerült-e azokat a jó
kormányzás kialakításában kiaknázni. Nem kell különösebben bizonyítani, hogy a neoliberális
gazdaságfilozófia nyomán kivitelezett integrációs kísérletek Európa kivételével a többi
régióban emberi jogi szempontból a legkevésbé sem nevezhetők sikertörténetnek. A globális
kihívás, értve ez alatt az élesedő világpiaci versenyt, a szűkülő erőforrásokért folytatott
versenyfutást, ennek társadalmi következményeit, valamint a nemzetközi terrorizmust
Európán belül is visszalépéshez vezettek, elsősorban a gazdasági szociális, kulturális emberi
jogok terén, de jórészt a terrorizmus és a migráció következtében a polgári és politikai
szabadságjogok terén is. Az Észak-Dél közötti szakadék általában nem csökkent a
regionalizmus kibontakozásával, bár a fejlődő térségek a regionális együttműködésnek a
vegytiszta neoliberális programoktól eltérő, alternatív változataival is kísérleteztek (SADC;
Dél Afrikai Fejlesztési Közösség, ASEAN; Délkelet Ázsiai Nemzetek Társulása). A
neoliberális gazdaságpolitika által meghatározott nemzetközi gazdasági világrendben ezek a
kísérletek eltérő mértékben mutatkoztak életképesnek, illetve sikeresnek, mindazonáltal a
globalizáció emberi jogi kockázatai szempontjából fontos az egymástól eltérő regionális
programok összevetése. Ebben a fejezetben különös hangsúlyt fektetnék az eurocentrikus
modelltől eltérő kísérletek bemutatásra.
A regionális szerveződések létrejöttét a globalizáció kontextusában vizsgálva további kérdés
lehet a regionalizáció és a globalizáció egymáshoz való viszonya.

A szakirodalomban

felbukkanó elemzések ebben a tárgykörben a regionalizmus és a globalizáció kapcsolatát
vizsgálva leggyakrabban arra a következtetésre jutnak, hogy a regionalizmus egyszerre egyik
eleme a globalizálódás folyamatának, ugyanakkor egyfajta válasz is annak kihívásaira. Az
államok feletti átfogó jogi rezsimek kialakulása, a határokon átnyúló termelés és piac, és
bizonyos értelemben a regionális identitások kialakulása tipikus jele a terület és a hatalom
kapcsolatrendszere átrendeződésének. A hidegháború és a bipoláris világrendet követő
regionalizmusok sajátossága továbbá, hogy sokféle hatalmi konstellációt reprezentálnak, és
nem a szuperhatalmak külső nyomásának következményei, úgy mint például az ANZUS, a
SEATO, hanem sokkal inkább belső erők által indukált folyamatok.
A regionalizmus tulajdonképpen felfogható a területi elv újraértelmezési kísérleteként is,
hiszen a régiók, mint területi egységek újfajta határokat szabnak. Ennyiben a folyamat a
globalizációt ellensúlyozó tendenciának tűnik. Hasonlóképpen, a regionális egységek által
jogszabályokba iktatott protekcionizmusok a globális áramlatokkal (tőke, áruk, javak, eszmék,
kultúrák) szembeni korlátozó lépésekként értelmezhetők. Másfelől viszont éppen a szállítás és
kommunikáció technikájának fejlődése tette lehetővé a szélesebb, regionális szintű
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együttműködést. A globális termelés sajátos módon egészül ki regionális piacokkal, és a
régióknak különösen fontos szerep jut a globális munkamegosztásban, valamint a globális
hatalmi viszonyok strukturálásában. A globális normák hatékony védelme gyakran éppen
regionális szinten valósul, vagy valósulhat meg, sajnálatos módon ugyanakkor a technikai
sztenderdek bevezetése terén sokkal zökkenőmentesebben, mint az emberi jogok terén. Ebből
a perspektívából úgy látszik, hogy a regionalizmus egy lépés a teljes globalizáció felé, és nem
pedig azt ellensúlyozni hivatott folyamat.
A regionalizmus elemzésének fontos szempontja lehet a hatalom hagyományos központja, az
államok, és az újonnan kialakuló régiók viszonya. A legtöbb regionális intézmény bizonyos
szintű autonómiára tett szert az államokkal szemben. Természetesen az államok maguk is
ösztönözték a regionális szerveződéseket, leggyakrabban éppen a globális tőke, vagy a
környezeti problémák hatására. Az államoktól leginkább független, részben "önjáró"
regionális egység az Európai Unió lett.
Az Európai Unió kialakulása a regionális tömbök között egyedülálló annyiban, hogy a
legmesszebb jutott a piaci, a monetáris, és politikai integráció terén. Témánk szempontjából
fontos megjegyezni, hogy a regionális emberi jogi rezsimek közül minden bizonnyal az
európai a legátfogóbb, és a legműködőképesebb. Ennek persze alapvetően történelmi,
kulturális okai vannak, elég csak arra utalni, hogy az emberi jogok "őshazáiként" a
Németalföldet, Franciaországot és Angliát szokás említeni. Az Európa Tanács égisze alatt
létrejött Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950), majd az 1996-ban módosított Európai
Szociális Karta (1961), továbbá az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, valamint
az EU által 2000-ben elfogadott Alapvető Jogok Kartája a jogvédelem kiterjedt rendszerét
mutatják. A rendszer működését az aprólékosan szabályozott európai bíróságok (Emberi
Jogok Európai Bírósága, az Európai Unió Bírósága) munkája garantálja, mely szervek ha nem
is nélkülözik a jogi túlszabályozás és aprólékosság elemeit, mégis a világon egyedülálló
módon kiépült jogvédelmi rezsim működőképes alkotóelemei. A legfontosabb kérdés a
huszonegyedik század elején e téren az lehet, hogy a finoman kimunkált európai jogvédelmi
rendszer milyen választ ad a globális kapitalizmus súlyosbodó társadalmi következményire,
értve ez alatt a munkavállalók növekvő kiszolgáltatottságából, a növekvő számú marginalizált
rétegek helyzetéből, a multikulturális együttélés kudarcaiból, a tömeges migrációs és
menekülthullámokból fakadó emberi jogi deficit szerteágazó problémáit. Az "Európa erőd" az
Európán kívüliek számára cseppet sem vonzó alternatíva. Az Európai Unió, mint regionális
nagyhatalom, és a világ helyzetét nagyban meghatározó triász (USA-EU-Japán) egyik
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tagjaként kiemelkedően fontos szerepet játszhat a globális kormányzás humanizálásában,
melynek elemeit munkám összegzésében mutatom be.147
A jogias, a négy belső alapszabadságára, a bürokráciára és intézmény-centrikusságra épülő
európai modell jelentősen eltér a világ más, infrastrukturális, vagy termelés-orientált
együttműködésen alapuló regionális tömörüléseitől. A globális gazdaság dinamikáját
elemezve egyedülálló például az ASEAN (Délkelet-Ázsiai Nemzetek Társulása), amelyik
tipikusan a regionális együttműködés utóbbi változatát valósította meg. Az együttműködés
jelentős sikereket ért el az infrastruktúra fejlesztés terén, az ipar fejlesztése mégsem járt
jelentős tőkeképződéssel. Az ASEAN, éppúgy, mint más nem európai regionális
együttműködések, nem rendelkezik közvetlenül választott testülettel, viszont sajátos
gazdaságpolitikájával néhány tagállama (Szingapúr, Malayzia) a neoliberális közgazdászok
által is gyakran emlegetett rendkívül sikeres mikro-régióvá nőtte ki magát, holott ezek az
államok a neoliberális recepttől alapjaiban eltérően nem a piac, hanem az aktív állam által
vezérelt világpiaci integrációt hajtottak végre. Délkelet Ázsia sajátos amerikai és japán
geopolitikai érdekek kereszttüzében pozícionálta önmagát. A koreai és a vietnámi háborúk
idején az USA jelentős mennyiségű tőkét invesztált a térségbe a feltartóztatás politikájának
részeként, majd Japán is fokozatosan növelte tőkebefektetéseinek mértékét. A délkelet-ázsiai
országok iparcikkeiket mégis inkább az USA-ba exportálták, míg Japán számára inkább
nyersanyagokat, és az USA piacára szánt ipari termelés számára olcsó munkaerőt
biztosítottak. A japán tőke egyenetlen hatása következtében a térségben leginkább Szingapúr
vált a közvetlen külföldi tőkebefektetések legfőbb haszonélvezőjévé. Mindennek ugyanakkor
az emberi jogok terén nem elhanyagolható negatívumai mutatkoztak, melyekre a következő
fejezetben visszatérek.
Az európaihoz hasonló, mélyebb együttműködés kialakításához hiányzott a politikai akarat a
térség országaiban. Egyetlen, ilyen irányú törekvésről tudunk, Mahathir Mohamad malayziai
miniszterelnök terjesztette elő 1990-ben a Kelet Ázsiai Gazdasági Csoport (EAEG) tervét,
mely az ASEAN országokat, valamint Japánt, Kínát, Dél Koreát, Taiwant, Hong Kongot tehát a térség legdinamikusabban fejlődő gazdaságait- tömörítette volna. A tervet elsősorban
az USA ellenezte, természetesen kereskedelmi és piaci kiváltságait féltve, de Japánnak is
komoly fenntartásai voltak. Mivel tulajdonképpen a terv az APEC kizárólag ázsiai
országokból álló alternatívája kívánt lenni, az ellenállásnak köszönhetően csak egy tárgyalási
fórummá válhatott az APEC keretein belül. Az APEC így egy egységes regionális
együttműködésbe foglalta a világ legnagyobb gazdasági hatalmait, a világ GDP 22%-át adó
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USA-t, a 7.6%-ot adó Japánt, és a 6%-ot adó Kínát, így az 1993-as adatok alapján az akkori
világ GDP 35.6%-át előállító államok és még számos, egyre erősödő gazdaságú ország
tagsága révén a legnagyobb gazdasági súlyú tömörülés lett a világban. Szembetűnő különbség
a térségben az európai integrációhoz képest, hogy míg Európában az első integrációs sikerek a
jóléti államok megteremtését és az emberi jogok hatékony védelmét szolgálták, addig a
délkelet ázsiai térség éppen olcsó munkaereje révén léphetett a növekedés útjára, a
munkavállalói jogok, a vélemény-nyilvánítási és sajtószabadság elfojtása révén a külföldi
tőkének tekintélyelvű módszerekkel kedvező kormányzatok vezetésével. A térségben a
szembetűnő gazdasági növekedés ellenére sem született regionális emberi jogvédelmi
rendszer, e téren ugyanis feltűnő az ASEAN államok szuverenitáshoz való ragaszkodása.
Éppen ebben rejlik a térség sajátossága; az állami szuverenitás gyengítése gazdasági téren,
illetve az ehhez való ragaszkodás emberi jogi téren. Sejthető, hogy a két ellentétes irányú
politika nagyon is tudatos megfontolásokat rejt. Napjainkban talán nem túlzás azt állítani,
hogy a neoliberális receptet paradox módon alkalmazó (állami intervencióval teremtett
nagytőkebarát gazdasági környezet) sikeres délkelet ázsiai országok jelentik a legnagyobb
kihívást a gazdasági, szociális emberi jogok védelmével, és az ettől elválaszthatatlannak
bemutatandó szabadságjogok melletti kiállással szemben.
Amennyiben a délkelet ázsiai régió fejlődését a szélesebb körű együttműködés, az APEC
keretein belül vizsgáljuk, a következő megállapításokra juthatunk. A piac liberalizációja
gazdasági növekedéshez vezetett, ugyanakkor a bevétel elosztása iránti politikai
érzékenységet csökkentette, hogy a piac egyre akadály-mentesebben terjeszkedhetett.
Megszűnt a megkülönböztetés lehetősége a régión belüli és azon kívüli kereskedelmi
tranzakciók között, és a kereskedelem szabadságát akadályozó kulturális tényezők is
kiszorultak. Az emberi jogok ügye az USA-t és Japánt kivéve azonban egyértelműen a
gazdasági növekedés alá rendelődött. Az APEC példája akár paradigmatikusnak is tekinthető
abból a szempontból, hogy a kereskedelem liberalizációja révén elért gazdasági növekedésből
fakadó előnyöket nem konvertálták a szélesebb társadalmi részvétel, a javuló életminőség és
az emberi jogok védelmének javára.
Mindez a nemzetközi kapcsolatok terén a következőkben összegezhető: A neoliberális
eszmerendszer szerint annak elősegítése, hogy a nemzetgazdaságok a világpiacon
versenyképessé válhassanak, globális szinten erősíti a multilaterális együttműködésre való
készséget, és ezzel csökkenti a konfliktusok elmérgesedésének valószínűségét. Ezt a nézetet
képviseli jellegzetes módon a 80-as évek legvégétől a már bemutatott Fukuyama. Mások az új
regionális együttműködésekre úgy tekintenek, mint amelyek a világot kereskedelmi blokkokra
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bontják, dezintegrációhoz vezetnek, és a vezető gazdaságok kizárólagosságra törekvésével
inkább konfliktusokat generálnak. Valószínű, hogy a regionalizmusban felfedezhetjük mind
az integratív, mind a dezintegratív erőket. A szűkülő erőforrásokért folytatott versengésben
mindezidáig az APEC, az EU, az OECD és a csupán formális egyeztetéseket jelentő G8 őrizte
meg, vagy vívta ki kiváltságos pozícióját. Mivel a konfliktusok hátterében, így a legsúlyosabb
emberi jogi problémák hátterében is egyre inkább a szűkülő erőforrások problémája rejlik, a
regionális együttműködéseknek a méltánytalan erőforrástranszferekre kellene választ
találniuk, így válhatnának ténylegesen konfliktusokat csökkentő, az életminőséget és az
emberi jogok helyzetét javító törekvésekké.
Ennek a törekvésnek próbál megfelelni a Mittelman által fejlesztési integrációnak nevezett
modell, amely porototípusának a 14 tagú Dél-Afrikai Fejlesztési Közösséget (SADC)
tekinti.148 A fejlesztési integráció a meglévő kapacitások hatékonyágának növelése helyett a
termelés és az infrastruktúra fejlesztés összehangolását, a piaci integrációs modellekhez
képest lényegesen nagyobb állami beavatkozást favorizálja. A modell regionális alapok és
speciális bankok létrehozásával jelentős redisztribúciós és kompenzációs rendszert működtet,
a piaci integrációt összehangolt regionális iparfejlesztéssel egészíti ki. A globális gazdaság
dinamikáját meghatározó hármas törekvés - liberalizáció, dereguláció, privatizáció ellensúlyaként éppen a külső gazdasági függőséget és kiszolgáltatottságot igyekszik
csökkenteni a külső beruházások összehangolt szabályozása révén. A több szempontból, így
emberi jogi szempontból is ígéretes SADC kísérlet a 90-es évek első felében összeütközésbe
került a neoliberális koncepció előretörésével, így ambiciózus céljai több ponton kudarcba
fulladtak.
A kudarc okai között említendő, hogy a neoliberális gazdaságfilozófia (és általában a
politikai filozófia is) a fejlődés egyetemes törvényszerűségeiből kiindulva a fejlesztés bárhol
egyformán alkalmazható receptjeire következtet. Eszerint a legfejlettebb országoktól a
legfejletlenebbekig hasonló eszközökkel lehet sikeres a gazdaságfejlesztés. Az ilyen
elképzelések figyelmen kívül hagyják a strukturális egyenlőtlenségek súlyos következményeit
éppúgy, mint a gazdasági-piaci alrendszerek jelentősen eltérő kulturális beágyazottságát. A
neoliberális ideológia ritkán vesz tudomást arról a tényről, hogy a nyugatias individualizmus a
világ nem elhanyagolható részén cseppet sem vonzó életfilozófia, valamint arról, hogy a
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regionális egységeket nem egymással versengő szórt hatalmi centrumok, hanem domináns
pozícióban lévő államok határozzák meg.149
Nincs ez másként az SADC esetében sem, hiszen elég arra utalni, hogy Dél-Afrika 136
milliárd Dolláros (1995) GDP-je négyszerese a többi 13 SADC tagállam összesített GDPjének.150Az SADC domináns pozícióban lévő állama tehát egyértelműen Dél-Afrika, melynek
következménye az, hogy a Dél Afrikai Köztársaság gazdasági-politikai elitjének érdekeivel
ellentététes fejlesztéspolitika helyett a neoliberális recept kapóra jött ennek a körnek. Az
SADC-n belül ugyanis a dél afrikai elit tulajdonában voltak a dereguláció, a privatizáció és a
liberalizáció elsőszámú nyertesei, a nagyobb tőkével rendelkező bankok. Mindemellett a
versenyképes árakkal, és termelékeny módszerekkel működő ipari vállalkozások is jórészt a
domináns államban koncentrálódtak, míg a többi ország bebetonozódott korábbi, a
munkamegosztásban elfoglalt előnytelen helyzetébe.
Az afrikai országok a gyarmati időszak után nagy számban próbálkoztak a kollektív önsegély
megvalósításával, melynek eszközei az importot helyettesítő iparosítás, a helyi termelési
formák megerősítése, a belső piacok (jelen esetben koordinált) védelme voltak. A neoliberális
modell mindezek fordítottját, az exporttámogatást, az exportorientált, nyitott gazdaságot
favorizálta, mindezt a régiókon kívüli (világpiaci) versenyképesség lehetőségének ígéretével.
A regionalizmus szempontjából éppen ebben rejlik a neoliberális gazdaságfilozófia ki nem
mondott paradoxona: a világpiaci nyitottság végső soron a régiókon belüli gazdasági
egységek fellazításához, vagy felszámolásához vezethetnek. A világpiac felé egyre jobban
kinyíló régiók, melyek közvetlenül a globális gazdasághoz kötődnek, egyre inkább elveszítik
regionális sajátosságaikat, és a régión belüli koordináció lehetőségét.
Mindez hasonló módon játszódott le az amúgy is kezdetleges fázisban lévő SADC esetében a
90-es évektől. Az SADC kísérlet kudarcainak mindemellett belső okai is voltak: az államok
választott tisztségviselői és szakemberei alig-alig egyezkedtek a magánszférával, és a
regionális iparfejlesztésbe így kevés magántőkét tudtak bevonni. A dél-afrikai regionális
politikai szint és a régióban működő civil szerveződések között nem épült ki sem
intézményes, sem jól működő informális kapcsolatrendszer. A régióban működő civil
szerveződések jórészt régión kívüli szereplőkkel (északi NGO-k, EU, UNDP, UNAIDS, FAO,
WHO stb.) működtek együtt.

149

A nyugati individualizmus teljes körű elfogadása nem szükségszerű feltétele az emberi jogi alapértékek
elfogadásának. Ezt a kérdést a negyedik fejezetben tárgyalom részletesebben.
150
World Bank: World Development Report. Oxford University Press 1997, 236-237.o.
106

107

A neoliberális gazdaságpolitika következtében nem tűnt el a régió legfenyegetőbb réme, az
éhínség. Zambia déli részén például 2005 őszétől legalább 1.5 millió ember éhezett, míg a
dél-afrikai térségben 2005/2006-ban összességében körülbelül 12 millió ember került ebbe a
kétségbeejtő helyzetbe. Afrika hosszabb távú fejlesztési programjában (Új Partnerség Afrika
Fejlődéséért; NEPAD) a szakértők egyértelműen amellett foglalnak állást, hogy az éhínséget
hosszútávon kizárólag a lokális mezőgazdasági termelés megerősítésével lehet megszüntetni,
ez pedig láthatóan ellentétes a neoliberális programokkal.151Nyilvánvalóan a liberális eszmék
(egyéni önrendelkezés, szabadságjogok, felelős politikai részvétel, korlátozott hatalom,
esélyegyenlőség) az éhínség által sújtott és súlyos egyenlőtlenségek által szabdalt
országokban megvalósíthatatlanok. A neoliberális gazdaságpolitika tehát éppen az egyik
jelentős akadálya a liberális eszmék terjedésének, végső soron a liberalizmushoz képest
eltérően értelmezett emberi jogok terjedésének is.
Mindez nem jelenti azt, hogy a magas szintű, rugalmas munkamegosztáson, a világpiaci
jelzésekre gyorsan reagálni képes termelési szerkezeteken keresztül gazdasági növekedést
ígérő neoliberális modell minden esetben elvetendő. Sokkal inkább azt, hogy megfelelő
politikai környezetben, a káros társadalmi következményeit ellensúlyozni képes államok és
régiók számára a legbiztosabb módja lehet a már elért életminőség rövidtávú fenntartásának.
Vonatkozik mindez a 15-ök Európájára mindenképp, a 25-ök, de különösen a 27-ek
Európájára már kevésbé. A világpiacba eleve előnytelen feltételekkel integrálódó, vagy attól
szinte elzárt országok számára első lépésként a neoliberálistól eltérő fejlesztési integráció
sokkal üdvözítőbbnek látszik. Az emberi jogok terén történő előrelépéshez pedig a fejlődés
újfajta, a neoliberálistól alapjaiban eltérő megközelítésére van szükség, ezzel a kérdéskörrel a
harmadik fejezet foglalkozik.

2.5 A globalizáció lelkiismerete; a globális civil társadalom

A döntéshozatal decentralizációjában és ellenőrizhetővé tételében a transznacionális civil
mozgalmaknak jelentős szerepe lehet, különösen azokra a transznacionális civil mozgalmakra
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gondoljunk, amelyek a környezetvédelem, az emberi jogok, a Harmadik Világ helyzetének
javítása érdekében szerveződnek. A transznacionális civil mozgalmak (szervezetek), vagy az
angolból átvett "nem kormányzati szerveződések" kifejezések között nincs lényegi különbség.
A nem kormányzati szerveződések fogalmának általunk használt legszélesebb értelmezése
szerint ezek a szervezetek nem tartoznak egyetlen kormányhoz sem, és nem profitérdekeltek.
Az ENSZ akkor akkreditálhat egy ilyen szervezetet, ha az anyaországban nonprofit
működésű, legalább két éve (törvényesen) működik, és döntéshozatali szervezete
demokratikus. A civil társadalom kifejezés szokásos értelmezését Marlies Glasius, Mary
Kaldor és Helmut Anheier nem tartja teljesen politikailag semlegesnek. A leggyakoribb
értelmezés ugyanis neoliberális ízű, mely szerint a civil társadalom "minimálisra csökkenti az
állam szerepét a társadalomban, visszafogja az állam hatalmát és átvállalja az állam számos
funkcióját."152Ilyen perspektívából nézve a civil társadalom csak ott lehet kiterjedt, ahol az
állam a liberalizmus korlátozott kormányzatra vonatkozó elvei szerint működik. A globális
civil társadalom térnyerése pedig éppen ezt az értelmezést írja felül, amennyiben számos
szervezet születését és székhelyét tekintve sem ilyen közegből indult. Ha a nemzetközi civil
szerveződéseknek otthont adó városok listájára tekintünk, azt láthatjuk, hogy a sort magasan
Brüsszel vezeti (1392 szervezet székhelye), a 13.-ik helyen Buenos Aires (110 szervezet), a
16.-ikon pedig Nairobi (100 szervezet) található.153 A globális civil társadalom kifejezést tehát
el kell hogy választani a hagyományos, nemzeti szintű civil társadalom fogalmától.

A

globális civil társadalom globális perspektívából tekint a problémákra, és leginkább az
államközi, kormányközi szint teljesítményével való elégedetlenség szüli, ami némelyekben
eljut a technokratikus szemléletű politika, a kapitalista gazdaság radikális tagadásáig. Anheier,
Glasius és Kaldor, a globális civil mozgalmak világszerte ismert kutatói a következő
definíciót választották: "A globális civil társadalom a család, az állam és a piac közötti
elképzelések, értékek, intézmények, szervezetek, hálózatok és egyének színtere, amely a
nemzeti társadalmak, politikai rendszerek és gazdaságok határain túl működik." A magam
részéről ebben a fogalmi keretben használom a továbbiakban a globális civil társadalom
kifejezést.
Természetesen a fenti civil mozgalmak céljaiban, törekvéseiben, a célok megvalósításáért
igénybe vett eszközökben is jelentős eltérések mutatkoznak, mindezek ellenére lehetnek
közös sajátosságaik. Megerősödésük figyelemre méltó abból a szempontból, hogy a nemzeti
152

idézet, Anheier,H.- Glasius, M.- Kaldor, M: "Introducing Global Civil society. In: Anheier-Glasius- Kaldor
(szerk.): Global Civil Society 2001. Oxford University Press, Oxford 2001 11.o.
153
Glasius, M.- Kaldor, M: "A globális civil társadalom állapota szeptember 11. előtt és után." In: Anheier,H.Glasius, M.- Kaldor, M.: Globális civil társadalom 2. Typotex, Budapest, 2004 22.o.
108

109

és egyéb identitásoktól függetlenül verbuválódik tagságuk. Különösen fontos volna az ENSZ,
és a hozzá kapcsolódó szervezetek és a transznacionális civil mozgalmak közötti kapcsolatok
erősítése. Ezek a mozgalmak ugyanis kifejeznek egy nagyon fontos igényt: a részvétel
igényét, és egyre több ember globális felelősségérzetének erősödését. Elég egyértelműen
bizonyítják ezt a tényt azok az adatok melyek a nemzetközi civil szerveződések (a
továbbiakban NGO-k) számának rohamos növekedését mutatják: 1909-ben mindössze 176,
1964-től főleg az iparosodott országokban megfigyelhető gyarapodásuknak köszönhetően már
több ezer, 1993-ban pedig a világon már 28 900 ilyen jellegű szerveződés működik.154
Sejthető ezekből a számokból az, hogy az emberek akkor hoznak létre ilyen szerveződéseket,
ha elégedetlenek a kormányaik teljesítményével, vagy csak felismerik, hogy bizonyos
területeken kormányaiknak nincs kellő kapacitása az adott probléma hatékony kezelésére.
Az NGO-k tevékenysége eltérően érintheti a kormányokat. Lehet, hogy a kormányzat
lépéseit kiegészítik, erősítik, hatékonyabbá teszik, de gyakran éppen olyan területeken
aktivizálódnak, ahol a kormányzat vonakodik cselekedni. Utóbbi esetben az NGO-k gyakran
kormányzati ellenszélben tevékenykednek, vagy erőteljes érdekcsoportok gyakorolnak rájuk
nyomást. Sok múlik azon, hogy az érintett kormányok mennyire demokratikusak, milyen
hagyományai vannak a civil társadalomnak, a kormányzat mennyire nyitott a kritikára. Ebből
a szempontból is érdekes, hogy az NGO-k száma 1960 és 1993 között éppen az ázsiai és
afrikai országokban növekedett a leggyorsabban. A világ NGO-inak 8%-a működött 1960-ban
afrikai országokban, 1993-ra 16%. Ázsiában ugyanez 1960-ban 14%, 1993-ban 17%.
Világviszonylatban viszont csökkent ez idő alatt az európai és észak-amerikai eredetű NGO-k
száma. (Észak Amerikában egyébként feltűnően alacsony ez a szám.)
A fejlődő országokban tehát jelentősen erősödtek a transznacionális civil mozgalmak az
utóbbi néhány évtizedben. Ezekben a térségekben több sajátos jellegzetességet is
megfigyelhetünk az NGO-k vonatkozásában. Az egyik az, hogy relatíve kicsik, és közösségalapúak. nem ritka, hogy a kormányzatok teljes mértékben ellenségükként kezelik egyes
szerveződések tagjait, akik nem ritkán az életüket kockáztatják. A fejlődő országokban
szerveződő NGO-k különösen jelentősek a demokratizálódás szempontjából. Köztudott, hogy
számos állam a Harmadik Világban gyenge kapacitásokkal rendelkezik a hagyományos
funkcióinak ellátásában, gyakran korrupt, diktatórikus rezsimek uralkodnak, vagy a
kormányzatoknak nincs tényleges hatalmuk az állam határán belüli teljes terület
vonatkozásában. Az NGO-k így vagy békés, de szegény partnerre lelnek a kormányokban,
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vagy ádáz ellenségekre. Első esetben a forrás-szegény kormányzatok kifejezetten
támaszkodnak a helyi kezdeményezéseket felkaroló civilekre, például a vízellátás és
vízelvezetés megszervezése esetén. Ellensége lehet ugyanakkor egy környezetvédő NGO-nak
a fakitermelő lobbyk bábkormánya. A fejlesztés az NGO-k segítségével úgy oldható meg,
hogy azok odafigyelnek a helyi lakosok véleményére, bevonják őket a döntéshozatalba, akár a
konkrét munkába is, amit semmi esetre sem kezdenének el a helyiek aktív támogatása nélkül.
Ez különösen fontos és demokratikus ellenpólusa lehet azoknak az üzleti alapú nemzetközi
erőknek, amelyek kihasználva az érintett kormányok gyengeségét vagy éppen korruptságát, a
helyi lakosok érdekeit figyelmen kívül hagyva kezdenek gazdasági tevékenységbe.
Összességében mégis sokkal jellemzőbb az NGO-k kormányokkal való konfrontációja a
fejlődő világban, mint a fejlett országokban.
Fontos változás, hogy a fejlett államok jóléti szolgáltatásainak piacosításával párhuzamosan a
fejlődő országoknak szánt segélyeiket a nyolcvanas évek közepétől egyre kevésbé a szegény
országok kormányainak, sokkal inkább az ott tevékenykedő NGO-knak folyósítják. Az 1989
és 1993 közötti négy évben az OECD országokból a civil szervezetekhez juttatott segélyek
részaránya a 89-es 4.5%-ról 93-ra 14%-ra ugrott. A 90-es évekre a világbanki projektek
megvalósításban már 30%-os a civil szerveződések részvétele. A humanitárius segélyezésben
még nyilvánvalóbbá vált az NGO-k megkerülhetetlensége, miután az UNHCR forrásait a 90es években megkurtították, a szervezet több mint 500 civil szerveződéssel épített ki, vagy
tartott fenn munkakapcsolatot. A CARE International éves költségvetése a kilencvenes évek
közepén már elérte a 419 millió Dollárt, amihez képest az UNHCR évi 1 milliárd Dollárja
nem tűnik soknak. 155
Természetesen előfordul, hogy a transznacionális civil mozgalmak csak egy szűk kör
érdekeit, vagy értékrendjét fejezik ki, vagy túlságosan radikálisak. Ha azonban az elmúlt két
évtizedet vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a civil mozgalmak igen jelentős erőket tudtak
mozgósítani, sőt jelentős pénzekkel, önkéntes munkával segítették a fejlesztési és
humanitárius munkákat, valamint az egészségügy, az oktatás, a jogvédelem és jogsegélynyújtás, a természet és környezetvédelem, az élelmiszer-ellátás megszervezése, és még
számos más terület vonatkozásában értek el komoly eredményeket. Ez nem csekély részben
annak köszönhető, hogy komoly hálózatokat hoztak létre, a fejlett országok szervezetei
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szorosan együttműködnek a fejlődő országokban működőkkel, a hasonló érdekeket és
értékeket védő mozgalmak hatékonyan képesek összehangolni tevékenységüket.156
Az NGO-k alternatív konferenciái az 1972-es, stockholmi környezeti konferenciától
kezdődően kísérik az ENSZ égisze alatt megrendezett konferenciákat. Ez a jelenség a Riói
csúcson már igen szembeötlő volt, és a mai napig jellemzi a globális kérdésekkel foglalkozó
világtalálkozókat. Figyelemre méltó kísérletre került sor 1995-ben, amikor Willy Brandt,
Ingvar Carlsson és Shirdath Ramphal kezdeményezésére megalakult a Globális Kormányzás
Bizottsága. Ennek a bizottságnak a tagjai adták ki a mai napig legátfogóbb
küldetésnyilatkozatot a globális problémák kezeléséről.157
A 2001 szeptember 11. előtt közvetlenül eltelt időszakot tekintve elmondható, hogy a
globális civil társadalom egyre hangsúlyosabban jelent meg a nemzetközi politikai
diskurzusban, sőt több vonatkozásban - közkeletű kifejezéssel élve - tematizálta azt. 2001
nyarának végén például az IMF, a Világbank vezető tisztviselői hajlandóak voltak tárgyalni a
Global Exchange, a Jobs with Justice, a 50 Years is Enough és az Essential Action
szervezetek képviselőivel. Szintén itt érdemes megemlíteni a belga miniszterelnök, az Európai
Unió akkori soros elnökének, a liberális Guy Verhofstadtnak a globalizáció-kritikus civil
mozgalmakhoz címzett nyílt levelét. Ebben a nyílt levélben Verhofstadt visszafogott
rokonszenvvel illeti a globalizáció-kritikus mozgalom nagyobb részét, érdemi párbeszédre
alkalmasnak tartja őket, de lényegi üzenete mégis az, hogy a rendszert a jelenlegi keretek
között kell és lehet óvatosan megreformálni. Az antiglobalizáció paradoxona címet viselő
írásban kijelenti; " a globalizáció ellenzőiként kinyilvánított aggodalmatok jogos. De ahhoz,
hogy a jogos kérdésekre jó válaszokat találjunk, nem kevesebb, hanem több globalizáció
szükséges. (...) Másképpen szólva a kihívást nem a globalizáció fékezése, hanem annak
erkölcsi keretekbe foglalása jelenti. Én ezt "etikus globalizációnak" nevezném, amely három
fontos elemnek, a szabadkereskedelemnek, a tudásnak és a demokráciának a háromszögéből
áll."158
Verhofstadt éppen az akkoriban megrendezett genovai G8 csúcstalálkozón szerzett élményei
hatására fogalmazta meg gondolatait, melyek között szerepel egy újfajta, a regionális
szerveződések (EU, Afrikai Unió, NAFTA, ASEAN, Mercosur stb.) képviselőit tömörítő G8
tervezete is. Ennek a szerevezetnek a feladata kötelező érvényű normák kidolgozása és
156
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egyezménybe foglalása a globális etikai minimumról, például a munkakörülmények, a
környezetvédelem, a kormányzás alapelvei vonatkozásában. Mindezeket megelőzően, még
2001 januárjában a brazíliai Porto Alegrében rendezték meg az első Szociális Világfórumot,
tudatosan ugyanakkor, amikor az idilli svájci hegyek oltalmazó gyűrűjében, Davosban a
Gazdasági Világfórumot. Az első világtalálkozó Porto Allegrében a globális civil társadalom
talán legjobban sikerült rendezvénye, hiszen később, pl. Durbanban, a rasszizmus ellenes
világkonferencián tapasztalható végletes széthúzás helyett a konstruktivitás, a hivatalos
politika és a gazdasági elit találkozóival szemben tényleges alternatívák felmutatását
könyvelhetik el. 2001-ben 11 000, egy évvel később már 68 000 küldött vett részt a
rendezvényen, mintegy 131 országból.159
Az Egyesült Államokat ért terrortámadás a globalizációs problémákkal való szembenézés
szükségességét

elodázhatatlanná

tette.

A

globális

kihívások

új

játékszabályok

megállapításához vezethetnek, melyek alapján lehetséges, hogy nagyobb szerepe lesz a
globális civil társadalomnak. Másfelől sajnos az sem zárható ki teljesen, hogy a világ visszatér
a geopolitika legrosszabb hagyományaihoz, melyben erőszakra csak erőszakkal lehet
válaszolni, súlyosbodik a gazdasági-kulturális polarizáció, és a civil társadalom mozgástere
beszűkül. Mint azt már az előző fejezetben jeleztem, (I.2.4) a Bush-adminisztráció

a

civilizációs és vallási felsőbbrendűség és küldetéstudat keresztes lovagjainak csapataként
mindent meg is tesz ennek érdekében, ráadásul az amerikai közvélemény többségének
támogatásával, amit mi sem bizonyít jobban, mint az elnök újraválasztása. A régi vágású
realista elvek szerinti új hidegháború, avagy a geopolitika korszaka azonban az egyének, a
szerveződések és az eszmék mobilitásának korában nem valószínű, hogy visszatér. A
"globális szomszédság", ami az emberek, eszmék, szerveződések nagyfokú mobilitásának
következtében állt elő, a súlyos gazdasági egyenlőtlenségeket és kulturális-civilizációs
viszályokat nem területek közötti, hanem éppen a helyi társadalmakon belül fellépő
ellentétekké változtatja. E sorok írásakor éppen a francia nagyvárosok peremkerületeiben
zajló súlyos zavargásokról szólnak a hírek.
Glasius és Kaldor igen szemléletesen foglalják össze a 2001-es évet követő irányokat,
melyek meghatározásában és alakításában a globális civil társadalomnak fontos szerepe
lehet.160 Az unilaterális erőszakos amerikai világpolitikai fellépések sorozata mellet és helyett
(ami tulajdonképpen igazolná Huntington tézisét a "civilizációk összecsapásáról") a
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multilateralizmus, a békemozgalom, az antikapitalizmus, az iszlám térhódítása és az emberi
jogi irány körvonalazódik.
A) A multilateralista irányzat a globális biztonság hiányának tényeként értelmezi a
terrortámadást.
B) Az afganisztáni háború a békemozgalomban új együttműködési formákat hívott életre,
melyben az erőszak ciklikusan öngerjesztő spirálját egyaránt felismerő régi és új
békeharcosok között az antikapitalista mozgalom, és az iszlám közösségek egyes képviselőit
is megtaláljuk.
C) A terrortámadást az antikapitalista egységfrontba tömörülő civil szervezetek figyelmeztető
jelként értékelték. Érvelésük lényege, hogy terrorszervezetekhez olyan fanatikusok
csatlakoznak, akik vagy ki vannak zárva a globalizáció összes előnyéből, vagy vallásikulturális okokból maximális szolidaritást éreznek azokkal, akik hagyományos közösségeiket
a globalizáció következtében vesztették el, maradtak megélhetés és remény nélkül. Az
antikapitalista civil mozgalmak magukat a tardicionalista-vallási fundamentalizmus híveitől
(indiai és palesztin fundamentalista mozgalmak, Al Kaida, stb.), és a nemzeti alapú társadalmi
szervezetektől (szakszervezetek, agrár-érdekvédelmi szervezetek) elkülönülten pozícionálják.
Míg előbbiek a csoportkohézió egészen abszurd, szélsőséges formáit tudják felmutatni,
utóbbiak éppen a globális gazdaság miatt veszítettek befolyásukból, alkupozíciójuk gyöngül,
vagy a nemzeti arénában pártokhoz csapódva átpolitizálódik.
D) A globális civil társadalom fejlődése sok bíztató kezdeményezést is maga után vont az
iszlám hívők körében. Több iszlám szervezet alakult kifejezetten annak demonstrálására,
hogy elítélik a terrorizmust.161 A támadást követő fokozódó bizalmatlanság, a békés
Hollandiában az "iszlamofóbiához" direkt vagy indirekt módon kapcsolódó merényletek (Van
Gogh, Pim Fortuyn), a madridi, majd a londoni Al Kaida támadások, a nem csituló közelkeleti terror és ellenterror, végül a francia, és más európai nagyvárosokban tomboló külvárosi
erőszakhullám nem segíti a kultúrák közötti párbeszédet. A Gallup 2002-ben felmérést
készített 10 000 muzulmán hívő megkérdezésével (Indonéziában, Jordániában, Kuvaitban,
Libanonban, Marokkóban, Pakisztánban és Szaúd Arábiában) az Egyesült Államok
megítéléséről. A megkérdezettek túlnyomó többsége az Egyesült Államokat "kegyetlen,
erőszakos, önhitt, arrogáns, sértődékeny és elfogult" hatalomnak tartotta."162
E) Az emberi jogok védelmére felesküdött civil szervezetek hiába próbáltak a terror ellen a
nemzetközi jogban éppen csak kikristályosodott elvek és szabályok szerinti fellépést sürgetni.
161
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A katonai erőszakot csak az elkövetők elfogása és bíróság elé állítása érdekében tartották
elfogadhatónak. A "terrorizmus elleni háború" zárójelbe tette az emberi jogokat, a nyugati
világban több olyan döntés született, ami a bírósági tárgyalások mellőzésére adott lehetőséget,
ezzel korábban alapvető garanciális emberi jogi elvek kerültek kiiktatásra. Egy 2001
november 13-ai amerikai elnöki rendelet esetében konkrétan azt jelenti, hogy egy katonai
bizottság letartóztathat, kihallgathat, nyilvános tárgyalás nélkül elítélhet és akár kivégeztethet
külföldi személyeket. A gyanúsítottaknak nem jár sem ügyvéd, sem az ártatlanság vélelme,
sem a rendes fellebbezési jog. Ugyanebben az évben, december 14.-én az Egyesült
Királyságban törvényt fogadnak el arról, hogy külföldi állampolgárok vádemelés vagy
tárgyalás nélkül internálhatók, ha a belügyminiszter nemzetközi terroristának, vagy
egyszerűen biztonsági szempontból kockázatosnak minősíti őket.163Újabb és újabb botrányok
pattannak ki fogolykínzásokról, embertelen és megalázó bánásmódról az amerikai
támaszpontokon fenntartott börtönökben, illetve a foglyok titkos (többek között kelet-közép
európai) börtönökben való elhelyezéséről. A guantanamói támaszpont bezárása lehet a
nemzetközi emberi jogvédő civil mozgalmak trójai falova, ami a Bush kormányzat renoméját
jelentősen rontotta és rontja, akár tovább működik, akár bezárják.
Önmagukban az emberi jogvédő csoportok egyre inkább defenzívába kényszerülnek, szűkül
a mozgástér számukra. Mivel egyre könnyebb az ilyen irányultságú civil szervezeteket a
biztonság iránti fokozódó igény közhangulatával ellehetetleníteni, egyre könnyebben lépnek
be egy sokszínű (szivárvány) koalícióba a fenti irányzatok civil mozgalmaival. A globális
civil társadalom eltérő irányultságú képviselői paradox módon éppen a párbeszédre kevésbé
hajlandó elit, különösen az amerikai vezetők arroganciája miatt találnak átfedéseket nézeteik
között. A mozgalmak kritikájának célpontja az önhitt és képmutató domináns amerikai
(nyugati) politikai-gazdasági elit, amely még a saját maga által alkotott szabályok
betartásához sem ragaszkodik. A globális civil társadalom lehet, hogy vereséget szenved,
amennyiben a humánus erkölcs emberi jogokban manifesztálódó értékei tartósan
marginalizálódnak a terror és az ellene folyó háború következtében. De talán egyre szélesebb
körben látják be azt, hogy az erkölcsi normáknak a nemzetközi politikában és gazdaságban
való megjelenítése csak a széles körű nyilvánosságon és részvételen keresztül lehetséges,
hiszen ez biztosíthatja az elvek és értékek meghonosításához nélkülözhetetlen konstruktív
párbeszédet. A globalizáció emberi jogi deficitjeinek enyhítésében véleményem szerint
kulcsszerepe lehet a globális civil társadalomnak.
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Az ENSZ fokozatosan formalizálja a kapcsolatait a transznacionális civil szervezetekkel.
Körülbelül 460 NGO-nak konzultatív státust biztosított a Gazdasági és Szociális Tanácsban
(ECOSOC). Hasonló fejlődés figyelhető meg az Egyesült Nemezetek Környezeti és Fejlődési
Konferenciája (United Nations Conference on Environment and Development) esetében is.
Az előkészítő szakaszba ugyanis az NGO-k széles köre tudott bekapcsolódni, nem pusztán
konzultatív jogkörrel. Jelentős volt az NGO-k szerepe az egyes államok delegációinak a Riói
csúcsra való felkészítésében is. Nagyban segítette ezt a munkát egy genfi székhellyel
létrehozott globális elektronikus információs hálózat is.

Az ENSZ Menekültügyi

Főbiztosságának, az ENSZ Népesedési Alapjának, illetve Fejlesztési Programjának, valamint
az UNICEF-nek ugyancsak kiterjedt kapcsolatai vannak a transznacionális civil
mozgalmakkal. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) évente jelentős összegekkel
(átlag 10 millió dollárral) támogatja a környezetvédelmi mozgalmakat, és kormányközi
szervezeteket. A környezetvédelem terén alakult ki a leggyümölcsözőbb együttműködés az
NGO-k és az ENSZ között, ami megnyilvánul egyrészt abban, hogy az NGO-k részt vehetnek
az UNEP tárgyalásain, valamint a projektek kidolgozásában és kivitelezésében is
kooperálnak.164
Nézzük, milyen előnyökkel jár, ha ezeknek a szereplőknek erősödnek a pozíciói:
1. Megközelíthetővé válik az a kényes egyensúly, ami egyfelől a szakértelem–
kompetencia

igénye,

másfelől

az

állampolgári

részvétel

és

ellenőrzés

érvényesülése között szükséges. Ez rendkívül fontos lehet a demokratikus-deficit
kiküszöbölése

szempontjából,

hiszen

gyakran

a

szakértői

kormányzás

kompetenciájával és hatékonyságával kívánják egyes elméletek pótolni a
demokratikus legitimáció hiányosságait. Pl.: A Világ Vadvédelmi Alap (WWF),
amely igen erős szakértői bázissal rendelkezik, ennek következtében eséllyel
lobbizhat, ugyanakkor nyitott és alulról felfelé szerveződik.
2. Az ilyen szerveződések transznacionális jellegűek, így a nemzetközi kapcsolatok
pacifikálása érdekében szükséges kultúrák között párbeszédre jobb esély kínálnak,
mint a hagyományos államközi modell. Igen értékes ezen a téren a fejlett országok
és a fejlődő országok NGO-inak együttműködése. Ebben kialakul az az egészséges
szerepmegosztás, amelyben a fejlett országok civil szervezetei technikai, szakmai,
164

Lásd az ENSZ hivatalos közleményeit, pl. United Nations Department of Public Information: NonGovernmental Orgnizations Association with the Department of Public Information.(New York: United Nations,
1990)
115

116

pénzügyi segítséggel, valamint a megfelelő média-háttér biztosításával járulnak
hozzá a helyi kezdeményezésekre épülő, a helyi igényeket követő, a kivitelezés
megfelelő

módjának

kiválasztásában

autentikus,

fejlődő

országokban

tevékenykedő civilek munkájának sikeréhez. Ez a legjobb példája az ökológiai
mozgalom alapelvének; "gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" A közös cél
megvalósításának módja nem hagyja figyelmen kívül a kulturális különbségeket,
ugyanakkor erősíti a kölcsönös felelősség érzését.
3. Általában jellemző rájuk, az alulról felfelé szerveződés elve, ami közvetlen
kommunikációt tesz lehetővé. Ennek két előnye is van: a demokratikus
részvételnek jobb feltételeket teremt, mint a bürokratizált szervezetek, másfelől
hidat képesek építeni államok – államközi jellegű szervezetek - egyének
viszonyában. Természetesen a probléma-orientált szerveződések nem jogalkotók,
nem is válhatnak azzá, hiszen így megkerülnénk a demokratikus - területi alapúképviselet intézményeit. Nagyon fontos lehet a civil mozgalmak beágyazottsága,
ami leginkább az érintett helyi közösségeknek a jogalkotás felé tett javaslatok
kidolgozásába, illetve a már megalkotott szabályok végrehajtásába történő
bevonásán keresztül erősíthető.
4. Kezdeményezőként lépnek fel a gazdasági globalizáció káros hatásait megfékezni
hívtatott

szabályok

megalkotásában,

illetve

szabályok

végrehajtásának

ellenőrzésében. Pl.: a Greenpeace „riadóztató” szerepe a veszélyes hulladékokról
szóló Baseli egyezmény betartatása kapcsán.165 Az Európai Unióban az esetek
sokasága bizonyítja a transznacionális civil mozgalmak hatékonyságát ezen a
téren. A már hatályos EU direktívák nem mindig kerülnek be a tagállamok nemzeti
jogrendjébe megfelelő garanciákkal, a civil szervezetek nyomásgyakorlása, az EU
szervek felé történő jelzései, precedens értékű perek azonban a nemzeti
törvényhozásokat ennek korrekciójára késztetik.166
5. A globális problémák tudatosításában és a felelősség érzésének ébrentartásában az
NGO-k kulcsszerepet játszanak pl: a már említett alternatív konferenciák RiotólJohannesburgig. Az NGO-k élnek a modern információhordozó eszközök adta
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Ez azt jelenti, hogy Greenpeace-aktivisták figyelik Európa jelentősebb kikötőit, és a Baseli egyezmény által
tiltott anyagok berakodása esetén értesítik a fuvaroztatót. Sokszor a nyilvánosságra hozatal veszélye elegendő
ahhoz, hogy az ilyen rakományok ne fussanak ki a kikötőből. A példa Boda Zsolt tanulmányából származik.
Boda Zs.:i.m. 116.
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Ez történt például a hetvenes években, amikor a brit kormány megfelelő garanciák nélkül vitte keresztül a
parlamenten a munkaerő piaci diszkriminációt tiltó törvényjavaslatot, holott az EU-direktívák ezeket a
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lehetőségekkel, kampányaik gyakran szándékoltan provokatívak, hogy felkeltsék a
média érdeklődését. Ennek hatása a közvéleményben természetesen ambivalens.
6. A szerveződésük és működésük nem igényli a kiterjedt bürokráciát. A jellegzetes
szervezeti modell a koordinációra épül, kevés állandó hivatallal és főállású
alkalmazottal. Az akciók megszervezése, a projektek kivitelezése a világhálón
összekapcsolt szervezetek között könnyen és gyorsan zajlik. Rendkívüli
flexibilitást ad ezeknek a szerveződéseknek az önkéntesség elvének következetes
alkalmazása.
7. A funkcionalitás mellett a szerveződések érték központúak. Természetesen
egymással konkuráló értékekről is szó van, de a jelentősebb transznacionális
NGO-k zöme felismeri a globális problémák hátterében rejlő interdependenciát,
így az egyes problémák felkarolása segíthet más területek aktivistáinak is. Az
éhínség egyszerre emberi jogi és ökológiai probléma. Jól példázza ugyanakkor a
konkuráló értékeket a veszélyes járványok megfékezése, ahol lehet, hogy csak a
polgári szabadságjogok súlyos korlátozásával érhető el eredmény. Hasonló helyzet
állhat elő a modernizáció, az iparosítás igénye, és a természeti környezet, valamint
a hozzájuk kötődő hagyományos kultúrák megóvásának igénye között. Biztos
azonban, hogy pl. az ún. Tobin-féle adó167bevezetése, vagy a katonai-védelmi
kiadások mérsékléséből képződő alapok olyan célokra fordítható összegeket
jelentenének, amelyek egyszerre több fronton is kifejtenék áldásos hatásukat.
A nem helyhez kötött, hanem határokon átnyúló horizontális szerveződésű civil mozgalmak a
közösség új formáját mutatják. Emellett a centralizáltan születő döntésekkel szemben ellátják
a lokálishoz való visszacsatolás funkcióját, mind a felelősség, mind a közösség, mind a
részvétel lehetőségének vonatkozásában. Természetesen vannak olyan területek, ahol az
államközi együttműködés sokkal hatékonyabb, mint a civilek bevonása, különösen ilyenek a
szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni harc. A decentralizált világ eszméje
tehát komplementer a globális kormányzás realitásaival. A decentralizált világ eszméje éppen
annak elismerésén alapul, hogy lehetséges globális erkölcsi közösség, amelyből egyéni jogok
származnak és egyéni felelősség vezethető le. A realista modell végső soron az önzés elvét

garanciákat kifejezetten előírták. Az esélyegyenlőségért küzdő civil mozgalmak nyomására azonban rendeződött
a helyzet.
167
James Tobin, Nobel-díjas amerikai közgazdász által kidolgozott javaslat, mely szerint minden devizában
történő tranzakcióra 1 százalékos adókulcsot kellene alkalmazni. Ez a kalkulációk szerint évente százötven- és
hétszázhúsz milliárd dollár közötti adóbevételt jelentene.
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abszolutizálja az államok vonatkozásában. A globális problémákra adott hathatós válasz csak
a felelősség és nem az egyéni vagy állami önzés elvei szerint lehetséges.
Összefoglalás: Ebben a fejezetben a hatalom és a tér viszonyának átrendeződésével
foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy a mobilitási képesség a legfőbb előnyforrás a globalizált
világban, melyben a nemzeti államok versengő szereplővé válnak egy többszintű politikai
arénában,

új

gazdasági-pénzügyi

hatalmi

központokkal,

és

nem

kormányzati

szerveződésekkel is konkurálva, esetenként az állami funkciók egy részét nem állami
szereplőknek delegálva. A heyli köttöttségek fellazulása az ellenőrzés és a részvétel
lehetőségeinek a csökkenésével jár, ami egyúttal jelentheti a morális elvek (felelősség) teljes
háttérbe szorulását és a „hatékonyság” elvének abszolutizálását. A regionális integrációs
törekvések kapcsán megállapítottuk, hogy az emberi jogi szempontból legígéretesebbnek
látszó fejlesztési integráció nem tudta fenntartani a helyi lakosság igényeit szolgáló modelljét
fenntartani a neoliberális gazdaságpolitika nyomásával szemben. A világpiaci nyitás éppen a
sajátos regionális gazdasági egység fellazításához vezetett az SADC esetében. Végül a
globális civil társadalom elemzése során a decentralizáció, és az etikai elvek képviseletének
lehetőségeit mutattuk be, hangsúlyozva a civil társadalom kiemelkedő szerepét a globális
problémák tudatosításában, a tudományos háttér, és az emberi jogi érzékenység erősítésében.
A következő fejezetben egy koherens emberi jogi koncepciót próbálok felvázolni. A
gazdasági globlalizáció ideológiái kísértetiesen hasonló fejlesztéspolitikát javasolnak a világ
szegényebb országaiban. Az emberi jogok rendszerén belül az alapvető szükségeletek
kielégíthetőségére koncentrálva ettől eltérő következtetséekre juthatunk. A fejlődés fogalma is
más dimenziókat kap, ha a szükségletek-szabadság-egyenlőség vegymáshoz való viszonyát
megkíséreljük kiegyenlíteni.
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3. Fejlődés, szabadság, emberi szükségletek

3.1 Elméleti háttér

Az elmúlt három évtizedben jelentősen gyarapodott az emberi jogok különböző generációival
kapcsolatos empirikus kutatások száma. Az általam követett felosztás az emberi jogok
vonatkozásában a következő:
1. Klasszikus polgári és politikai jogok. Ezt a kategóriát használja az alapvetőnek tekinthető
1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. Az Egyezségokmány
által védeni kívánt polgári és politikai jogok közé tartozik többek között az élethez való jog,
az emberi méltóság tisztelete, az egyenjogúság, a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma, a
jogképesség, a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog, a gondolat, lelkiismeret és
vallás szabadsága, a szabad véleménynyilvánítás joga, az egyesülési és gyülekezési jog, a
gyermekek jogai, valamint a kisebbségek jogai. Az Egyezségokmány a felsoroltakon kívül
még számos más, rendkívül fontos alapvető jogot is tartalmaz.
Az egyezségokmány által felsorolt jogokat három csoportba lehet sorolni.
1/a. Az első csoportba tartoznak azok a jogok, melyek korlátozhatatlanok, azaz az államok
kötelessége, hogy mindig és minden körülmények között biztosítsa érvényesülésüket. E jogok
tehát abszolút jellegűek. A legfontosabb ilyen emberi jogok az élethez való jog, a
diszkrimináció tilalma, a kínzás, kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód tilalma, a
jogképesség-jogegyenlőség, a rabszolgaság, szolgaság, valamint az adósrabszolgaság tilalma,
a nullum crimen sine lege elve, valamint a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága. Az
élethez való joggal kapcsolatosan érdekességként azt lehet megjegyezni, hogy az
Egyezségokmány expressis verbis még nem mondta ki a halálbüntetés tilalmát, erre csak a 2.
fakultatív jegyzőkönyvben került sor.
1/b. A második csoportban azok a jogok szerepelnek, amelyek gyakorlása szükségállapot
idején korlátozható, azonban csak az arányosság követelményének szem előtt tartása mellett.
Ilyen például a kényszermunka tilalma, a magánélet és a család védelme, a tulajdon
szabadsága, a gyermekek jogai, és a kisebbségek jogai.(Ez utóbbi igen nehézkesen ugyan, de
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a kilencvenes évektől kezdődően önállósulni látszik, és külön kategóriát képez az emberi
jogok mellett)
1/c. Végezetül a harmadik csoportba tartoznak azon jogok, melyek gyakorlásának feltételeit
eleve az egyes államok törvényei határozzák meg. Erre a közrend, közbiztonság és a
közerkölcs védelme érdekében van szükség. Ide tartozik többek között a személyi szabadság,
a mozgásszabadság, az ízlés és foglalkozás szabadsága, a párválasztás szabadsága, a
véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési és egyesülési jog.
A fenti jogokat könnyű egységes elméleti talapzatra helyezni, hiszen egyaránt a valamitől
való mentesség negatív szabadságára épülnek. Az ilyen típusú szabadságjogok mindig a
szabadság az államtól követelményét tükrözik.
2. Célszerűnek látszik a politikai jogok egy csoportját azonban elkülöníteni a klasszikus
polgári szabadságjogoktól. Ezt a jogcsoportot nevezhetjük a demokratikus szabadságjogok
csoportjának is, hiszen lényegük, hogy a politikai hatalom formálásában, ellenőrzésében való
részvétel szabadsága egyenlően kell hogy megillesse a felnőtt, cselekvőképes, értelmes
belátás képességével rendelkező személyeket. Az általános, egyenlő és titkos választójog, a
plurális pártrendszer lehetősége (az egyének közötti társulás speciális, politikai tartalmú
formája), a civil társadalom védelme, a politikai akaratképzés intézményes csatornái
(speciálisan politikai természetű véleményszabadság), és a diszkrimináció tilalma külön
generációt képezhet az emberi jogok rendszerén belül. Ezek a jogok ugyanis nem írhatók le
hiánytalanul a negatív szabadság követelményei alapján. A politikai akaratképzés lehetősége,
mint emberi jog, több annál, mint a külső korlátozásoktól való mentesség, sőt a politikai
akaratképzés többségi elvű demokratikus játékszabályai adott esetben éppen a klasszikus
polgári szabadságjogok garanciáit sodorhatják veszélybe. A most tárgyalt jogokat éppen ezért
célszerű a szabadság az államban kategória szerint értelmeznünk.
3. A harmadik generáció a gazdasági, szociális és kulturális emberi jogokat foglalja magában.
Hasonlóan az első és második generációs emberi jogokhoz, ennek a jogcsoportnak a
védelmére is külön nemzetközi egyezmény született, a Gazdasági, Szociális és Kulturális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966). Az Egyezségokmány felépítése megegyezik a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szerkezetével. Hatálya alá tartozó
gazdasági, szociális és kulturális jogok körébe tartozik a munkához való jog, jog az igazságos
és kedvező munkafeltételekhez, szakszervezeti jogok, jog a szociális biztonsághoz, jog a
megfelelő életszínvonalhoz, jog a testi és lelki egészséghez, művelődéshez és a kultúrához
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való jog. Az államok e jogok fokozatos biztosítására kötelezettek, hiszen ezek
érvényesíthetősége nyilvánvalóan az adott állam gazdasági helyzetének függvénye. Az
államok feladata azonban nem merül ki pusztán törvények alkotásában, hanem meg kell
tenniük a gazdasági, szociális és kulturális jogok biztosításához szükséges megfelelő
gazdasági intézkedéséket is. E jogok érvényesülésének nemzetközi felügyeletét a Gazdasági
és Szociális Tanács egyik segédszerve, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága
látja el, tehát már csak ennek az intézménynek a léte is utal az univerzális védelem igényére.
Ezek a jogok a "pozitív" szabadságunkhoz tartoznak. A pozitív szabadság a valamire való
képességeink kifejlesztésének és megóvásának a szabadsága. Az ide tartozó jogaink szorosan
kiegészítik az első csoportba sorolt jogainkat. A képességeink egyúttal szabadságot is
jelentenek, jelesül és tipikusan a választás szabadságát. Ahhoz, hogy a negatív
szabadságjogaink ténylegesen tartalommal teljenek meg, rendelkeznünk kell bizonyos
képességekkel. Például a vélemény-nyilvánítás szabadsága sokkal szélesebb skálán mozog
egy olyan embernél, aki tud írni és olvasni, ráadásul még Internet-hozzáféréssel is
rendelkezik, mint egy olyannál, akinél mindezek a feltételek hiányoznak. Éhező, beteg,
hajléktalan, iskolázatlan ember számára a valamitől való mentesség szabadsága leginkább
akkor volna értékes, ha az éhezéstől, a betegségtől, a hajléktalanságtól, az iskolázatlanságtól
való mentesség szabadsága volna. Ez viszont nem biztosítható a másik ember és az állam
tartózkodása alapján, hiszen az egyenlő volna a közömbösséggel.168 Ezeket a feltételeket a
közösségek valamelyik formájának számunkra induló feltételekként kell biztosítania. A
pozitív szabadság tehát szorosan összefügg a választás szabadságával, mikor arról dönthetünk
szabadon, hogy általunk értékesnek tartott, vagy kívánatosnak vélt életstílust kövessünk.

169

Ehhez rendelkeznünk kell az alapvető gazdasági, szociális, kulturális jogokkal, úgymint a
létfenntartásunkhoz tartozó alapvető szükségletek kielégítéséhez fűződő jogok, a munkához
és munkanélküli ellátáshoz való jog, az általános egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való
jog. Mindezek biztosítása teszi lehetővé, hogy eséllyel vágjunk bele a jó élet általunk
elgondolt változatának megvalósításába. Dolgozatom egyik alapvető kérdése, hogy
mennyiben segíti, illetve gátolja a globalizáció folyamata ennek a szabadságnak az egyre
szélesebb körben való elterjedését.

168

Az amerikai politikai filozófiában igen ellentmondásos hatást keltett a gazdasági, szociális emberi jogok
filozófiai megalapozásában Rawls-nál is markánsabb hangütésű Henry Shue műve, aki az elveket és értékeket
ráadásul szembesítette az Egyesült Államok külpolitikájával. Shue, H.: Basic Rights. Princeton University Press,
Princeton, 1980
169
lásd Sen, A.: A fejlődés, mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest, 2003: 125. o.
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Láthatjuk, hogy a gazdasági, szociális, kulturális jogok az előbbiektől eltérő logika mentén
írhatóak le, és ezek az eltérések olyan nagyok, hogy többen kétségbe vonják e jogok emberi
jogokként való elismerésének lehetőségét. A magam részéről éppen arra tennék kísérletet,
hogy ezt cáfolva a három generáció - sőt bizonyos megszorításokkal az alább tárgyalt
negyedik generáció - közötti összefüggéseket feltárva amellett érveljek, hogy a rendszer
megfelelő prioritások elismerése mellett koherens lehet.
Az emberi jogok rendszerében a fenti cél érdekében vázoljunk fel egy három pólusú
értékcsoportot, és nevezzük ezt el az emberi jogok " mágikus háromszögének". A háromszög
egyik oldalán találjuk a negatív szabadságunkat védelmező jogainkat. A valamitől való
szabadság határai az egyéni autonómiánk kizárólagos terrénumának hatásait jelöli ki, ahová
sem az államnak, sem a közvéleménynek nem lehet kényszerítő erejű befolyása (főként az
első generáció).
A háromszög másik oldalát a pozitív szabadságunkhoz tartozó jogok alkotják, míg a
harmadik oldalt a politikai hatalom formálásában, ellenőrzésében való egyenjogú részvétel
szabadsága képezi. Rendelkezünk az emberi jogok értékrendszerében fellelhető negatív és
pozitív szabadsággal, valamint az ehhez szükséges részvételi jogosítványokkal, azaz
demokratikus alapjogokkal.
3.1.ábra

A fenti hármas rendszert egészítették ki a legutóbbi évtizedben a "globalizációs kihívásokra
adott emberi jogi válaszok" (lehetséges negyedik generáció), melyek inkább jelzésértékűek a
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problémák szempontjából, semmint a problémák tényleges enyhítését jelentő, érvényesíthető
jogok volnának. Ilyenek az egészséges környezethez való jog, a jövő nemzedékek jogai, a
békéhez való jog, a biztonsághoz való jog (nukleáris, kémiai biztonság, katasztrófák,
járványok, betegségekkel szembeni biztonság), illetve a fejlődéshez való jog.170 Mindezek
ellenére könnyelműség volna ezeknek a jogoknak a perspektíváit alábecsülni, és figyelmen
kívül hagyni azt, hogy napjaink számos konfliktusa mélyen sérti tömegek "negyedik
generációs" emberi jogait.
Komplexebb összefüggések vázolhatók fel akkor, ha az emberi jogok rendszerét négy felé
bontjuk, úgy, mint 1. a személyek integritáshoz fűződő jogai 2. az alapszükségletek
kielégítéséhez fűződő jogok 3. politikai szabadságjogok 4. gazdasági alapjogok. A négy
jogcsoport közötti kapcsolatok komplex és nagyszabású vizsgálatát tartalmazó összefoglaló
mű helyett inkább egyes jogcsoportok közötti kapcsolatok bemutatását tartalmazó művekre
bukkanhatunk a szakirodalomban. Ezek felvillantása segítségül szolgálhat a háromszögmodell összefüggéseinek feltárásához. 171
1. Kapcsolat az alapvető szükségletek kielégítéséhez és a személyek integritásához fűződő
jogai között.
Kiinduló tételként elfogadhatjuk, hogy minél fejlettebb egy ország gazdasága, annál nagyobb
esélyük nyílik az adott ország polgárainak alapvető szükségleteik kielégítésére. A
hagyományosan alkalmazott mérőszám, az egy főre jutó GDP azonban torzít ebben a
vonatkozásban, hiszen elfedi az adott társadalmon belüli egyenlőtlenségeket, tehát az
összefüggések feltárásához sokkal alkalmasabbak az UNDP által is használt életminőségi
mutatók. Könnyű belátni, hogy amennyiben az emberek alapvető szükségleteiket biztosan
kielégíthetik, elégedettebbek lesznek, ami csökkenti az elnyomás valószínűségét, és annak az
elit részéről vélt szükségességét. Az elégedettség csökkenti az uralmi rend elleni fenyegetések
valószínűségét, röviden, az átfogó elégedettség szintje és a politikai elnyomás valószínűsége
fordítottan arányos egy államon belül.172 Ennek a tételnek a globalizáció egyenlőtlenségeket
fokozó hatásai miatt különös jelentősége van, különösen annak fényében, hogy a világ
szegényei számára a világ gazdagjai "közelebb vannak" mint egykoron, a "globális
szomszédság" jelensége fájóbbá teszi a lemaradás és a depriváció érzését. A globális szintű
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elégedetlenség tehát nagyon is a "világfalu" következményeképp erősödik, hiszen a
viszonyítási pontok távoli népek távoli gazdagságához kapcsolódnak. Ennek következménye
lehet a globális uralmi rend (amennyiben van ilyen) megalkuvást nem tűrő elutasítása.
Valószínűsíthetjük ugyanakkor, hogy a legsúlyosabb nélkülözésben élőknek - akár lokális,
akár globális szinten- sem erejük, sem lehetőségük nincs a tiltakozásra, így ők semmiféle
veszélyt nem jelentenek az uralkodó rezsimre. Ha az uralkodó rezsim egy gyorsan kialakuló
krízis (pl. súlyos élelmiszeráremelkedés) esetén például a készleteknek az elit számára történő
zárolásával,

vagy

korrupt

praktikákkal

él,

könnyen

robbanhatnak

ki

erőszakos

éhséglázadások.173 A személyek integritásához, biztonsághoz fűződő joga akkor realizálható,
ha a szükségletek kielégítettségi szintje átlép egy bizonyos határt. Fontos szempont lehet még
ebben a vonatkozásban az adott társadalmon, vagy mint fentebb említettük a globális
társadalmon belüli egyenlőtlenség mértéke, hiszen a kirívó gazdagsággal való szembesülés a
szegénység érzését keltheti relatív jóléti helyzetben is.
2. Kapcsolat a politikai szabadságjogok és a személyek integritásához fűződő jogai között.
A személyek biztonsága egy adott politikai rendszeren belül nagyban függ attól, hogy a
rendszer mennyiben működik demokratikus játékszabályok alapján. A demokrácia ebben az
értelemben nem csupán egy intézményrendszert, hanem egy alapvető hozzáállást,
gondolkodásmódot jelent, ami a pluralizmuson, az egyenlőségen, a párbeszéden, vitán,
kompromisszumkészségen, az erőszak állami monopóliumán alapul. A döntésekben való
részvétel lehetősége a legvalószínűbb ellenszere a konfliktusok elfajulásának, az elnyomó,
erőszakos állami fellépésnek. A nemzetközi kapcsolatok demokratizálhatóságáról szóló vitát
már az első fejezetben bemutattam, ehelyütt elég arra utalni, hogy a konfliktusok
pacifikálására a nemzetközi porondon is alkalmasnak tűnik a demokratikus modell,
amennyiben a szemben álló felek mindegyike legalább minimálisan nyitott ebben az irányban.
A személyek elleni jogsértések nyilvánossága komoly fékezőerőt jelenthet, különösen, ha
nemzetközi testületek foglalkoznak a potenciális jogsértések megelőzésével, illetve a
jogsértők megbüntetésével.
Alapvető tézisem, hogy az emberi jogok "mágikus háromszögében" a globalizáció folyamata
erősíti az arányok eltolódását, az esélyek egyenlőtlenségének fokozódását, ami végső soron
maguknak az emberi jogi értékeknek a hosszabb távú devalvációját vonhatja maga után,
különösen, ha a szegény, vagy szegényebb országok oldaláról vesszük szemügyre a kérdést.
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A gazdasági globalizáció viszonylag csekély számú nyertesei részéről gyakori a klasszikus
szabadságjogokra hivatkozni. Különösen jellemző az Egyesült Államok kormányának
köreiben amellett érvelni, hogy a szabadságot (legfőképp a tulajdonét), és a demokráciát
(legfőképp az USA-barát erők anyagilag jól megtámogatott előnyére épülő "szabad"
választásokat) kell a világban kiterjeszteni, hogy az békésebb és igazságosabb legyen.174 A
"davosi kultúra"175reprezentánsai hajlamosak abszolutizálni a klasszikus szabadságjogokat, és
azt állítják - többek között Hayek nyomán176- hogy ez vezet demokráciához, majd a szociális
jogok szélesebb körben való érvényesüléséhez. Az ilyen típusú megközelítéshez képest
dolgozatomban máshogy tenném fel a kérdést: globális szinten növekvőben vagy
csökkenőben van annak az esélye, hogy minél többen választhassunk szabadon általunk
értékesnek vélt, vagy kívánatosnak tartott életstílusokat? Ehhez azonban egyszerre kell
rendelkeznünk az emberi jogok értékrendszerében fellelhető negatív és pozitív szabadsággal,
valamint az ehhez szükséges részvételi jogosítványokkal, azaz demokratikus alapjogokkal.
A globalizáció a gazdasági és kulturális interakciókat egyaránt erősítő folyamat. A domináns
pozícióból eredő hatások mind a két szférában összefüggő ellenhatásokkal járhatnak. Az
emberi jogok helyzetének vizsgálatát ennek okán célszerű a fejlődés és a modernizáció
fogalmi keretei között elvégezni. Ennek a logikának a csapásirányát követve az emberi jogok
érvényesülésének a szintjét szoros összefüggésbe hozhatjuk a modernizációs szinttel, azaz az
általánosan elfogadott fejlettség szintjével. A fejlettség napjainkban terjedőben lévő mutatója
az életminőség. Az életminőség egy sokdimenziós mutató, amibe beletartozik többek között
az egy főre jutó GDP aránya, a születéskor várható élettartam, az analfabetizmus aránya, az
ivóvíz és a táplálék minősége, a környezet szennyezettségének adatai, az egészségügyi ellátás
színvonala, a kriminalitással való fertőzöttség, az esetleges háborús sebek, stb.. Az UNDP
(ENSZ Fejlesztési Programja) éves vizsgálataiban kimutatta, hogy az 1950 és 1990 közötti
időszakban az életminőség szempontjából legjobb helyen lévő egyötöd, és a legrosszabb
helyzetben lévő egyötöd közötti különbség megduplázódott (30-szorosról 60-szorosra
növekedett, jelenleg kb. 70 szeres.177 Ez az adat önmagáért beszél. Hozzá kell tennünk, hogy a
gazdasági modernizáció egyoldalú erőltetése gyakran éppen az életminőségi mutatókat
ronthatja egy adott társadalmon belül. Ha az emberi jogokat a fejlődés és a modernizáció
értelmezési keretei között vizsgáljuk, akkor ezt mindig a mágikus háromszög arányaira
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tekintettel, a jogok egyes csoportjainak egyenrangúságából kiindulva kell elvégeznünk.
Emberi jogi szempontból súlyos, a gazdasági modernizáció jellegzetes módszere által okozott
problémákat szeretnék bemutatni a multinacionális vállalatok élelmiszerpiaci térnyerése
kapcsán a 3.3 alfejezetben.
Az emberi jogok rendszerén belüli összefüggések empirikus kutatása iránt az utóbbi
évtizedekben megnőtt az érdeklődés. A kutatói érdeklődés felkeltésében vitathatatlanul fontos
szerepet játszott Henry Shue 1980-ban megjelent könyve, amely a Basic Rights (kb. Alapvető
jogok Sz.G.) címet viseli.178 Shue az emberi jogok két csoportját tekinti alapvetőnek, az
egyiket a biztonsághoz és fizikai integritáshoz fűződő jogok alkotják (pl. a kínzás, a kivégzés,
a jogtalan fogva tartás tilalma), a másikat a létfenntartáshoz fűződő jogok (pl. élelem, ivóvíz,
orvosi ellátás, lakóhely). A kutatói érdeklődés a két jogtípus összefüggésrendszere mellett
még a polgári és politikai jogok nemzetközi összehasonlítására, illetve a jogsértések mögötti
tendenciák feltárására koncentrált. Az összehasonlító vizsgálódások közül feltétlenül
kiemelném Jack Donelly munkáját; Universal Human Rights in Theory and Practice (
Egyetemes emberi jogok az elméletben és a gyakorlatban)

179

Mindkét szerző gondolataira

támaszkodom elemzésemben.
Végezetül a mágikus háromszöghöz hasonló, négypólusú ábrát is érdemes szemügyre
vennünk, melyben az alsó két pólust két fajta szabadságjog-csoport alkotja, míg a felső
pólusokat a Shue-féle két alapvető jogcsoport, a személyek integritásához, biztonságához
fűződő jogai, illetve az alapvető szükségletek kielégítéséhez kapcsolódó jogok. (ábra) A
fentebb elemzett kettős kapcsolatrendszert az ábra alapján további két kapcsolódási ponttal
egészíthetjük ki. Ezek a kapcsolatok a legvitatottabbak a szakirodalomban, így szükségesnek
tűnik e téren a határozottabb állásfoglalás a szerző részéről.
3. Az alapvető szükségletek kielégíthetősége és a szabadságjogok.
Mivel a demokrácia lehetővé teszi a hatalmi döntések állampolgári kontrollját, ezért könnyen
belátható, hogy a demokratikus korlátok között működő hatalom sokkal inkább igyekszik
minél több polgára számára lehetővé tenni az alapvető szükségletek kielégítését. Kevésbé
egyértelmű ugyanakkor a gazdasági szabadságjogok és az alapvető szükségletek
kielégítésének biztosítása közötti összefüggés. A hagyományos liberalizmus receptje
leegyszerűsítve a következő: a gazdasági szabadságjogok széleskörű biztosítása gazdasági
növekedéshez vezet, és a növekvő gazdaságból egyre nagyobb mértékben garantálható az
alapvető emberi szükségletek kielégítése. Számos vizsgálat hivatott bizonyítani ezt az
178
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összefüggést, legalábbis annak első részét, ami a gazdasági szabadságjogok és a gazdasági
növekedés között kimutatható. A fent hivatkozott összehasonlító vizsgálat társszerzője, David
Leblang például empirikus összehasonlító vizsgálatokkal bizonyította, hogy a magántulajdon
és a piac szabadságát biztosító államok gyorsabb gazdasági növekedést mutattak, mint azok,
melyek más módszerekhez folyamodtak.180
Amint a következő alpontban bemutatom, klasszikus dilemma a szabadságjogok (politkiai és
gazdasági szabadságok) korlátozhatósága a remélt gazdasági növekedés érdekében. Egyfelől
fennáll annak veszélye, hogy a szabadon választott, felelős politikusok túlzott mértékben
kívánják szolgálni választóik rövid távú érdekeit, ezért olyan lépéseket tesznek, melyek a
hosszabb távú gazdasági érdekekkel, így a gazdasági növekedés előmozdításával ellentétesek.
A képviseleti kormányzás ennyiben akadálya lehet a gazdasági növekedésnek, különösen a
forráshiányos, szegény gazdaságú országok esetében. Rhoda Howard a fejlődő országok több
régiójában

végzett

kutatásai

azonban

különösen

Afrika

szub-szaharai

térségében

bizonyították, hogy a szabadságjogok elfojtása nem vezetett gazdasági növekedéshez.
Howard arra a következtetésre jutott, hogy a polgári és politikai szabadságjogok
összekapcsolódnak az alapvető szükségletek kielégítésére vonatkozó jogokkal, nem egymást
követő, hanem egymást kiegészítő értékek.181 Mit sem gyengít ezen az érvelésen, hogy az
alapvető szükségletek kielégítése megfelelő állami forrásokat igényel, míg a polgári
szabadságok tipikusan éppen tartózkodásra kötelezi az államokat. A politikai szabadságjogok
ugyanakkor,

mint

a

szabad

választások,

népszavazások

megrendezése,

a

pártok

finanszírozása, az egész demokratikus intézményrendszer ugyancsak költségigényes, de ezek
a költségek megtérülhetnek a diktatúrákban szintén tetemes állami pénzeket felemésztő
erőszakszervezetekre költött kiadások visszafogásával. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy
a globalizációval járó számos problémát éppen a gazdasági-pénzügyi óriások szabadságának
korlátozatlansága okozza, ami ráadásul nem jár együtt a globális kereskedelmi-pénzügyi
intézmények demokratikus kontrolljának lehetőségeivel. Mivel a globális gazdasági
szabadság egyoldalú, amit súlyosbít a demokrácia deficit, ezért állíthatjuk, hogy az alapvető
emberi szükségletek minél szélesebb körű kielégíthetősége, valamint a kormányzás
különböző szintjeinek ellenőrizhetőbbé tétele egy méltányosabb gazdasági szabadság
előfeltétele. A gazdasági szabadság óriási egyenlőtlenségek keretei között csak azok számára
előnyös, akik egyébként is a "győztes" oldalon állnak. Mindezek tetejében, ahogy már
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többször utaltam rá, a verseny csak akkor tekinthető versenynek, ha résztvevői között nincs
leküzdhetetlen esélykülönbség.
4. A helyzet semmivel sem egyszerűbb az ábra két alsó pontja közötti összefüggések
vonatkozásában sem. A politikai jogok és a gazdasági szabadságjogok a szerzők szerint
egyaránt "szabadságjogok". Számos tanulmány jut arra a következtetésre, hogy a gazdasági
szabadság és a demokrácia, mint a politikai jogok intézményesülése között elválaszthatatlan
ok-okozati kapcsolat van.

182

Ez a kapcsolat azonban aszimmetrikus, amennyiben minden

demokratikus rendszer többé-kevésbé védi a szabad piac intézményeit, ugyanakkor korántsem
minden többé-kevésbé szabad piaci elvek szerint működő nemzetgazdaság tartozik
demokratikus

berendezkedésű

államokhoz.

Tanulmányom

szempontjából

alapvető

gondolatokat fogalmaz meg Zehra Arat, aki különbséget tesz a klasszikus nyugat-európai és
észak-amerikai demokráciák, valamint a későbbi demokráciák között. Művében alapvetően
arra a kérdésre koncentrál, hogy a demokrácia létre jöhet-e, illetve fennmaradhat-e akkor, ha
szakadék tátong a politikai és gazdasági szabadságjogok között? A szerző szerint a régi
demokráciák fokozatos kialakulása lehetővé tette, hogy nagyobb felfordulás nélkül
meggyökeresedhessenek az új, demokratikus intézmények, melyhez hozzá járult a folyamatos
gazdasági expanzió, a gyarmatok kizsákmányolása, melynek révén finanszírozni lehetett az
átalakulás társadalmi költségeit, és pacifikálni az elégedetleneket. A fejlődő országok újabb
demokráciái nem rendelkeznek ilyen eszközökkel és forrásokkal. A gyors gazdasági
növekedés kényszere és a javak elosztásának igénye közötti ellentét gyakran autoriter
rezsimek prédájává teszi a demokratikus kísérleteket.183
3.2.ábra

Személyi biztonsággal kapcsolatos

Alapvető emberi szükségletek

jogok

Politikai szabadságjogok

Gazdasági szabadságjogok
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3.2 A versengő értékek problémája
Az emberi jogok egyes generációi, csoportjai gyakran egymással konkuráló értékként
jelennek meg, vagy remélt gazdasági eredményekkel konkurálnak. Könnyen levonhatnánk a
következtetést, hogy a versengő értékek előmozdítása csak egymás rovására történhet. Mivel
ez az állítás igen komoly kihívást jelent az emberi jogi rendszer koherenciájával szemben,
ezért célszerű részletesebben megvizsgálnunk, a tipikusan versengő emberi jogi értékek
ütköztetésével, illetve az emberi jogi értékek és a gazdasági számítások közötti jellegzetes
konfliktusok felvillantásával.
1. A szabadságjogok és politikai jogok korlátozása a remélt gazdasági növekedés érdekében.
(Liberty trade-off)
A gazdasági fejlődés fogalmához a mai közgazdaságtani ortodoxia szinte kizárólag a
gazdasági

növekedést

kapcsolja.

Kétségtelen,

hogy

a

globális

versenyben

a

nemzetgazdaságok növekedése fontos feltétele lehet a lakosság életminősége javulásának.
Nem zárhatjuk ki azonban annak lehetőségét, hogy szerény gazdasági növekedés, vagy
stagnálás mellett is élvezhet a lakosság relatíve magas életminőséget, ami akár tartós is lehet.
Ezt az állítást olyan példákkal lehet alátámasztani, amikor a gazdasági növekedés ára az
erőforrások kivonása az adott országból. Perverz módon ugyanis a gazdasági növekedést
mutató tényezők (GDP, vagy GNP növekedés) között lehet elkönyvelni a környezeti
degradációból (pl. erdőirtás nyomán eszközölt táj-rehabilitációs beruházások) következő
beruházásokat, vagy éppígy a súlyos társadalmi feszültségek erőszakos elfojtására létrejött
"magánvállalkozásokat", például a privát erőszakszervezeteket, őrző-védő szolgálatokat, stb..
Nyilvánvaló, hogy az ilyen tényezőkkel "erősített" gazdasági növekedés mögött a polgári és
politikai emberi jogok (véleménynyilvánítási szabadság, egyesülési szabadság, gyülekezési
szabadság, mozgás szabadsága, önkényes letartóztatás tilalma stb.) súlyos sérelme áll. A
híres-hírhedt Li-tézis, mely nevét Li Kuan Junról, egykori szingapúri miniszterelnökről kapta,
aki azt állítja, hogy a polgári és politikai jogok megvonása, korlátozása kifejezetten jót tesz a
gazdasági növekedésnek. Az állítás alátámasztására gyakran hivatkozott országok Dél-Korea,
Szingapúr, a piaci reformoknak utat engedő Kína, vagy Pinochet Chiléje. Amartya Sen
meggyőzően cáfolja ennek a tételnek az empirikus megalapozottságát, hiszen Dél Korea vagy
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Kína gazdasági növekedése nem egyértelműen eredeztethető a szabadságjogok elfojtásából,
mint ahogy a tétel megfordítása, nevezetesen a gazdasági növekedés polgári és politikai
jogokat előmozdító hatását sem bizonyítja mondjuk Botswana példája.
Botswana a világon az egyik leggyorsabban növekvő gazdasággal büszkélkedhetett a
kilencvenes években, és a fekete kontinens egyik olyan kivételes állama, ahol még nem került
sor erőszakos hatalomátvételre, Masire elnök despotikus törekvései ellenére sikerült erősíteni
a polgári és politikai jogok jelentős részének pozícióit.184 Botswana elmúlt másfél évtizedes
története ugyanakkor sok olyan jelenséget mutat, amin keresztül láthatjuk, hogy a polgári és
politikai szabadságjogok relatív stabilitása ellenére is súlyos problémák adódhatnak a
harmadik generációs emberi jogokkal, még jelentős gazdasági növekedés mellett is. Az
ország GNP-jének legfőbb forrása mintegy 51%-al a bányászat (gyémánt, réz, nikkel) és az
afrikai átlagot meghaladó 16.5%-al a kereskedelem, éves növekedési rátája 1987-1997 között
4.4%-os átlagot mutatott. A fő bevételi forrásnak számító gyémántbányászat bevételei a
gyémánt világpiaci árának 90-es évektől kezdődő csökkenésétől kezdve apadni kezdtek.
Ennek következtében erősödtek a kormányzat kiadásaira zúduló ellenzéki és sajtókritikák,
mindezek ellenére jelentős közpénzek útja homályos maradt, ami lehetetlenné tette, hogy a
drámai módon sokasodó HIV-fertőzöttek megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek, illetve
hatékony egészségvédő programokkal sikerüljön megállítani a járvány terjedését. Így
következhetett be, hogy az afrikai viszonylatban kimagaslónak tekinthető 6600 US Dollár
GDP/fő -vel rendelkező ország lakóinak születéskor várható élettartama az 1996-os 51 évről
2000-re átlag 37 évre esett vissza, Botswana lakosságának egy 2000-es becslés szerint 35%-a
HIV- fertőzött lett.185 Ez az extrém növekedés paradox módon akár megelőzhető lett volna a
fertőzöttek szabadságjogainak megnyirbálásával. Az AIDS tragikusan megtizedelte a
fejlesztési programok végrehajtásában nélkülözhetetlen szakképzett munkaerőt, valamint
veszélybe sodorta annak utánpótlását, a rohamosan növekvő városi lakosság élelmiszer
ellátását pedig az aktív agrárnépesség csökkenése veszélyezteti. Ez az ördögi kör az egyike, a
fejlődő országok romló emberi jogi mutatói hátterében található jelenségeknek.
Hogy tételünk bizonyításánál maradjunk, Egyenlítői-Guineában a rendkívüli gazdasági
növekedés (évi átlag 6% 1987-1997) korántsem vezetett a polgári és politikai emberi jogok
állapotának javulásához, ellenkezőleg. A növekedés hátterében leginkább az amerikai
olajvállalatok által is felfedezett jelentős olajkészlet rejlik, aminek hasznaiból az ország
184
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modernizációjára szinte semmit sem költött a rendkívül korrupt rezsim. Bár 1993-ban, majd
1996-ban formálisan többpárti választást tartottak, utóbbin visszahelyezték a hatalomba
Nguema Mbasoga dandártábornokot, aki 1973-tól diktatórikus eszközökkel kormányozta az
országot. A kampányt sokak szerint a félrevezetés, a megfélemlítés, a választást pedig
sorozatos csalások és visszaélések jellemezték.186 Bárhogy is volt, egy diktátor immár
demokratikus díszletekkel is dekorálhatta újjáélesztett hatalmát. Az ország a nagy gazdasági
növekedés ellenére maradt rendkívül alulfejlett, az egészségügyi ellátás igen rossz, a lakosság
több mint 75%-a kizárólag a mezőgazdaságból él. Mindezt tetézi, hogy a rendkívüli korrupció
miatt a külföldi segélyek folyósítását is beszüntették. A gyermekmunkával kapcsolatos
elmarasztaló jelentések között is gyakran szerepel Egyenlítői-Guinea. Az ország GDP-jét igen
nagy arányban gyermekmunkások, tehát 15 év alattiak termelik meg, egyes becslések szerint
ez az arány akár 20% is lehet.187 A gyermekmunkáról szóló jelentésekből valószínűsíthetjük,
hogy 5 gyerekmunkás közül 4 nem kap semmilyen fizetést munkájáért, vagy mert a
családjának robotol, vagy mert rabszolgasorban szenved. A gazdasági növekedés adott
esetben ahelyett, hogy előrelépést indukálna az alapvető emberi jogok helyzetében, éppen
ellenkező hatással járhat, mint esetünkben. A gyermekmunka arányát a fejlődő országokban
akár növelheti a gazdasági növekedés, hiszen ennek hatására fokozódik a kereslet az olcsó
munkaerő iránt, és iskolák, vagy megfelelő minőségű oktatás híján a szülők inkább a földekre,
a feldolgozóiparba, vagy a bányákba küldik gyermekeiket. Egyenlítői-Guinea esetében tehát
az emberi jogok egyetlen generációjának előmozdítását sem eredményezte a szédítő
gazdasági növekedés.
Tipikus harmadik világbeli történet lehet Ghánáé. Ghána ugyanis a demokratizálódással
párhuzamosan esett a "globalizáció csapdájába". Az országot hosszú ideig önkényuralmi
módszerekkel vezető Jerry Rawlings az IMF és a Világbank jó tanítványának bizonyult,
gazdasági reformjait a két globális pénzügyi szervezet elvárásai szerint vezényelte, alapvetően
szabadpiaci politikát folytatott. A meginduló gazdasági növekedés gyümölcseit a lakosság
túlnyomó többsége azonban nem élvezhette. Rawlings hatalmát ennek ellenére 1992-ben,
majd 1996-ban többpárti választásokon erősítették meg, melyek közül az utóbbi már
ténylegesen szabadnak és szabályosnak volt tekinthető. 2000-ben Rawlings pártja elveszítette
a választásokat, és a két alapvető 1966-os nemzetközi emberi jogi egyezményt, valamint a
Kínzás és Egyéb Kegyetlen, Embertelen vagy Lealacsonyító Bánásmód Tilalmáról szóló
nemzetközi konvenciót is csak ebben az évben ratifikálták. 1999-2001 között a fő kiviteli
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terméknek számító kakaó világpiaci ára közel a felére zuhant, az ország exportját
meghatározó arany ára tartósan alacsony maradt, míg az olaj ára, melyből behozatalra szorult
a kétszeresére emelkedett. Az élelmiszertermelő mezőgazdaság támogatásának leépítése, az
olcsó importáruk beözönlése, és a monokulturális jellegből adódó világpiaci kiszolgáltatottság
egyszerre okozta a súlyos helyzetet, amiért egyértelműen a Rawlings-rezsim tehető felelőssé,
de a számlát már a 2000-es választásokon győztes ellenzéknek kell kifizetnie.188 A polgári és
politikai jogok terén a 90-es években, majd 2000-ben bekövetkezett pozitív változások a
globalizáció csapdája miatt igen törékenynek látszanak.189
A polgári és politikai jogok elfojtása a remélt gazdasági növekedés érdekében a fejlesztési
diktatúra kifejezéssel honosodott meg az irodalomban. A fenti példák alapján azonban nem
láthatjuk igazoltnak a módszert, hiszen a konkrét országok helyzete sokkal bonyolultabb
annál, mintsem hogy ilyen általános korrelációt tételezzünk. A legtöbb etikai irányzat
szempontjából semmi esetre sem fogadható el a módszer, pragmatikus, hasznosság-elvű
szempontból pedig azért nem, mert az esetek döntő többségében a remélt haszon elmaradt,
vagy szerény mértékű volt súlyos áldozatok árán.

2. Beruházás-élénkítés súlyos nélkülözés árán. (Needs trade-off)
Brazília példája kézenfekvő. Az országban a hatvanas és hetvenes években évente átlagosan
4.8 %-al nőtt az egy főre jutó GNP, 1968-1973 között 11.5 %-os volt az évi átlagos gazdasági
növekedés. Brazília kormánya ekkoriban a növekedést jórészt olyan beruházásokkal érte el,
melyeket a szociális programoktól elvont jeltős mennyiségű forrásból finanszíroztak.
Ráadásul a jövedelmező export reményében a kormányok által is támogatott multinacionális
cégek felvásárolták a szegényebb lakosság alapvető élelmiszerét, a feketebabot termő
földterületeket, melyeken szarvasmarhák takarmányozására szolgáló szójababot kezdtek
termeszteni. Az ország ettől kezdve jelentős mennyiségben szorult feketebab behozatalra,
melynek világpiaci ára a szegények számára igen magas.190 A hetvenes évek gazdasági
növekedése mögött katasztrofális társadalmi mutatók rejlettek, például Dél Amerikában itt
188
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volt a legtöbb írástudatlan, és egész Latin Amerikában itt volt az egyik legsúlyosabb a
gyermekhalandóság aránya, ami az ötvenes évek eleje óta mintegy 20%-os növekedést
mutatott.

191

Elsősorban a városban élő gyermekek jelentős része alultáplált. A nemzeti

jövedelem megoszlása társadalmi csoportonként kirívóan egyenlőtlen, a Világbank 1972-re
vonatkozó adatai szerint a lakosság leggazdagabb egyötöde pontosan kétszer annyi
jövedelemmel rendelkezik, mint a társadalom további négyötöde együttesen.192 Brazíliában a
beruházásoknak köszönhető növekedés sem a súlyos szegénységet nem enyhítette, sem a
jövedelmi egyenlőtlenségeket nem csökkentette, sem az állami terrort nem szorította
vissza.193Nyilvánvalónak látszik, hogy elfogadható gazdasági költségekkel egy társadalmi
szempontból lényegesen méltányosabb növekedési program is kivitelezhető lett volna felelős,
az emberi jogok által korlátozott kormányzat irányításával. A harmincas évektől kezdve
kibontakozó indusztrializáció elsősorban a kevésbé hatékony, főleg az elit fogyasztására
szolgáló cikkek gyártására specializálódott. Az iparosítás így tovább növelte az elitek
hatalmát, és következtében tovább marginalizálódtak a szegények, új hatalmi szövetség
alakult ki az ipari, nagybirtokos és munkaadói csoportok között. Az 1964-ben kezdődő
katonai uralom gazdasági megszorításai és az infláció hatásai újra a társadalom majd’
négyötödét kitevő szegényeket sújtotta. Az emberi jogok hiánya az elitek érdekszövetségét
erősítette, akikhez a bürokrácia és az állami cégek vezetői is hozzákapcsolódtak, melynek
következtében a hatalom ellenőrzéséből és gyakorlásából gyakorlatilag az ország döntő
többségét kitevő tömegek teljesen kiestek. A nyugati országok történelmi tapasztalata azt
mutatja, hogy a gazdasági szociális, kulturális emberi jogok elismertetése a munkásság, és
más hátrányos helyzetű csoportok komoly emancipációs küzdelmeinek az eredménye. Bár
ezek a küzdelmek az ellenállás, a sztrájk és néha az erőszak eszközeit is igénybe vették, a
polgári és politikai jogok garantálásával lehetett ezeket a küzdelmeket a demokratikus
intézményrendszer keretein belül tartani, és ezek által kanalizálni, a munkásosztály
szempontjából pedig követeléseik nagy részét sikerre vinni. Ez a modell hiányzik Brazíliában.
A "fejlődés" brazil mintájában mindenesetre nincs semmi természetes, vagy szükségszerű,
csupán azt bizonyítja, hogy a súlyos nélkülözés árán, diktatórikus eszközökkel vezényelt
beruházás-élénkítés önmagában hosszabb távon nem javítja az emberi jogok egyik
generációjának a helyzetét sem. A beruházás-kalkuláció erősebb formájában befagyasztja,
191
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csökkenteni próbálja a fogyasztást, hogy minél több forrást tudjon átcsoportosítani a
beruházások javára, az enyhébb változat egyszerűen figyelmen kívül hagyja a beruházási
tervekben a fogyasztással kapcsolatos alapvető emberi jogokat, következményei azonban
mindkét változatnak, akár fordított arányban is súlyosak lehetnek emberi jogi szempontból.
3. Egyenlőtlenség a fejlődés érdekében (Equality trade-off)
Egyesek szerint az egyenlőtlenség nem következménye, hanem előmozdítója a gazdasági
növekedésnek, az ily módon értelmezett fejlődésnek. A magyarázat egyszerű: a beruházások a
gyors fejlődés mozgatórugói, beruházni pedig csak a jelentős megtakarításokkal rendelkezők
képesek, ezért az egyenlőtlenségek végső soron a szegények hosszú-távú érdekét
szolgálhatják. Az egyenlőtlenségek, mint ösztönző erők jelennek meg, és Rawls különbözeti
elve szerint ezek addig igazságosak, míg mindenki előnyét szolgálják. A fenti logika
menthetővé teszi a fejlődés érdekében elmélyített, vagy fenntartott egyenlőtlenségeket.
A súlyos társadalmi egyenlőtlenségek azonban katalizátorai az emberi jogok szisztematikus
megsértésének. Az elitek által támogatott hatalom nem válogat a represszió eszközeiben, a
marginalizált

társadalmi

csoportok

pedig

egyre

inkább

az

erőszakos,

jogellenes

érdekérvényesítés csapdájába esnek. Jellemző mindemellett, hogy az esetlegesen bekövetkező
gazdasági növekedés jótékony hatásai ilyen társadalmi struktúrában nem szivárognak le az
elitek köréből a szegényebb rétegekhez, ellenkezőleg, a növekedés előnyeit is az elitek
monopolizálják.

3.3. Világpiaci integráció, vagy szegénység?

A globalizációt taglaló írások igencsak diffúz képet mutatnak az egyik alapvető kérdés
megválaszolásában: vajon a gazdasági globalizáció a centrumból a félperiféria illetve a
periféria irányába történő tőkeáramlással, és a nemzetközi piac folyamatos bővülésével jobb
vagy rosszabb szociális helyzetet és életminőséget képes biztosítani, mint a fenti változások
193
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hiánya?194 1990 és 1995 között a fejlődő országokba áramló tiszta tőkebefektetések az IMF
szerint négy és félszeresére nőttek. A világkereskedelem a kilencvenes években évi átlag 6%al növekedett.195Az alapvető dilemmát a centrumtól a perifériáig az okozza, hogy a tőke és a
javak mobilitása sokkal erősebb, mint a munkaerőé. Ez maga után vonja a munka világának
leértékelődését, a munkavállalók érdekérvényesítési pozícióinak gyengülését. A kormányok a
tőke megnyerése érdekében az adóterheket a tőkéről a munkaerőre telepítik, éppen annak
gyengébb mobilitása miatt. Ennek egyik jellemző hatása lehet a társadalmi egyenlőtlenségek
fokozódása.
Ami a fejlődő országokat illeti, az egyes vizsgálatok egymással ellentétes eredményeket
mutatnak. Lambright és Walle által hivatkozott adatok, melyeket a World Bank Economic
Review is használ, arra utalnak, hogy a hatvanastól a kilencvenes évek derekáig számos
fejlődő országban jellemző módon nem változott a jövedelemmegoszlás egyenlőtlensége.
/Lásd az alábbi táblázatot!/ Mivel országonként jelentős eltérések mutatkoznak az
egyenlőtlenségek jellegében - gyakran hasonló adottságú és fejlettségi szintű országok között
is - ezért kézenfekvőnek látszik az egyenlőtlenségeket a belső, és sokkal kevéssé a külső
hatásokkal magyarázni. A hivatkozott táblázat azt is igazolni látszik, hogy a szegénység,
illetve a társadalmi egyenlőtlenség országokon belüli méretei nem függenek attól, hogy az
adott nemzetgazdaság mennyire integrálódott a világgazdaságba. Az integráció sikerre
leginkább
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Táblázat196
A Világbank kutatói, Klaus Deninger és Lynn Squire által használt egyenlőtlenségi-mutató, az ún. Giniegyüttható alapján:

Ország
régió

1960

1970

1980

1990

___________________________________________________________________________
Brazília

59

55

Latin Amerika és
a karibi térség átlaga

53

49

50

50

Szub-szaharai Afrika

50

48

43

47

India

32

31

31

31

Dél Ázsia, átlag

36

34

35

32

Kelet Európa, átlag

25

25

25

29

átlaga

esélyes államai Lambright és Walle szerint azok, amelyek stabil szerkezetűek,
kiegyensúlyozott kormányzati rendszer, maximum közepes szintű korrupció, és a társadalmi
fragmentáció alacsonyabb foka jellemzi őket. Ezen kívül rendelkeznek egy olyan létező, vagy
potenciális társadalmi csoporttal, amelyik kellően képzett, és kész a változások nagyobb
megrázkódtatásokat elkerülő menedzselésére.197 A szerzőpáros konklúziója tehát az, hogy a
világpiaci integráció a fejlődő országokban nem növelte érzékelhetően a jövedelmi
egyenlőtlenségeket.
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Mittelman ezzel szemben több olyan esettanulmányt mutat be, ahol az adott ország
marginalizációja szorosan összefügg a globális gazdaságba való integrációjával.198Más
szerzőkkel együtt bírálja azt a neoliberálisnak nevezett megközelítést, mely szerint a piac
terjeszkedése természetes és elkerülhetetlen folyamat, melynek a létező szociális
megállapodások szabnak gátat, ezért ezeket fel kell számolni. Polányi már 1957-ben
megjelent könyvében199hangsúlyozza, hogy a piac terjeszkedése korántsem az állami kontroll
alóli spontán empancipációjának köszönhető, hanem a kormányzatok tudatos és gyakran
erőszakos piacosítási törekvéseinek tudható be. A neoliberális-kapitalista fejlődés sikerét
illusztrálandó szokás hivatkozni Taiwanra, Hong Kongra, Szingapúrra, Dél Koreára,
Malaiziára. A valóság azonban alig emlékeztet a neoliberális fejlődési paradigma alaptételeire
ezekben az országokban. Az érintett kormányok aktívan igyekeztek a külföldi tőkét bevonni,
az infrastruktúra, az oktatási rendszer fejlesztésével, a szakszervezetek blokkolásával, állami
beruházásokkal és a befektetések közötti tudatos szelektálással korántsem maradtak az
"éjjeliőr" pozíciójában. Michael J. Francis például számos fejlődő ország esetében kimutatta
ezeket az összefüggéseket.200 Az önszabályozó piac eszméje elsősorban éppen az emberi
tényező és a természeti környezet vonatkozásában vak, amennyiben az emberre, kizárólag
mint munkaerőre és mint fogyasztóra,

a természeti környezetre mint nyersanyagra és

erőforrásra tekint. A munkaerő pedig a fenti logika szerint bőségesen és rugalmasan
rendelkezésre álló tömeg, amelyik a piac jelzései szerint reagál. A szegénység így elsősorban
a ki nem használt tömeges munkaerő következménye, amely enyhítésére a gazdasági
növekedés a megoldás, amelynek folytán nő a foglalkoztatottság. A globális gazdaság tehát
előnyös a szegénység enyhítése szempontjából, állítja a szabadpiaci elmélet.
Fontos újra emlékeztetnem azonban a szembeötlő ellentmondásra, aminek lényege, ha a fenti
recept valóban működik, akkor a munkaerőnek legalább megközelítően olyan mobilnak kell
lennie, mint a javaknak, és a tőkének. A munkaerő globális mobilitása azonban éppen annyira
nehézkes, amennyire jelentős gazdasági, politikai és kulturális természetű indokokkal
magyarázzák az előtte tornyosuló akadályok szükségességét.201Mindennek komoly emberi
jogi következményeire ehelyütt csak utalnék: a mozgás, a letelepedés, a lakóhely szabad
megválasztása, mint alapvető emberi jog egyre erősebben konfrontálódik a globális tőke
érdekeivel. A globális tőkének ugyanis nem érdeke a szabadon mozgó munkaerő (nagy
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valószínűség szerint a szabadon mozgó fogyasztó is kevéssé), hiszen előnyösebb olcsó és
szervezetlen munkaerővel dolgoztatni, és a beruházások, a tőke áthelyezésével cikázni a
Glóbuszon, mivel így kiaknázható az országok közötti jelentős bérkülönbségekből,
munkavállalókat és a környezetet védő szabályok eltéréseiből adódó profit. Természetesen
nem elhanyagolható az emberek lokalitásokhoz, hazájukhoz, társadalmi környezetükhöz,
nemzetükhöz való kötődése sem, ami erősíti egyrészt a hazai munkaerő helyben tartására,
másrészt a külföldi munkaerő lehetőségeinek korlátozására irányuló politikákat. A globális
gazdaság ugyanakkor kitermel és jutalmaz egy jól képzett, általában a fiatalabb korosztályhoz
tartozó réteget, akik nagy lehetőséget látnak a külföldi munkavállalásban, gyorsan
alkalmazkodnak, és akár végleg a célországba települnek. Fontos még megemlíteni, hogy a
szolgáltatások kereskedelme, és a szolgáltatási beruházások nemzetközivé válása szükségessé
tette a szolgáltatásokat végzők szabad mozgásának sajátos biztosítását, a GATT-on és a
NAFTA-n belüli különleges rendszeren keresztül.202Ez a rendszer azért is figyelemre méltó,
mert a munkaerő áramlást kormányoktól teljesen elkülönült szervezetek felügyelik. A tőke és
a személyek eltérő mozgási lehetőségei Sassen szerint semmiképp sem tarthatók fenn
hosszútávon. Megítélésem szerint is várhatóan a jövő világrendje szempontjából ez az egyik
kardinális kérdés.
A szegénység és a piaci integráció fokának összefüggéseit vizsgálva fontos megemlíteni azt a
szintén jellemző trendet, amelyik a szegénységet a fogyasztás szintjén keresztül méri. Ebből a
felfogásból a fogyasztás szintjének növelését célul tűző politikák adódnak. Mittelman szerint
ennek egyenes következménye a fejlődő országokban a világpiaci integráció erősítése, ami az
adott

ország

lakosainak

marginalizációját

tovább

súlyosbíthatja,

fokozza

az

egyenlőtlenségeket és mélyíti a belpolitikai konfliktusokat. Jellemző módon a Világbank is
ezt a megközelítést használja: az 1996-os World Development Report ezt jól példázza.
Mittelman, Ashwini Tambe illetve Sen ezzel szemben a globalizáció kontextusában a
szegénységet a globális munkamegosztásban elfoglalt marginális pozícióval magyarázza, és
ezt nevezi marginalizációnak. A marginalizáció lényege, hogy adott közösség munkájának
gazdasági ellentételezése, "jutalma", alacsonyabb, mint az általuk végzett munka
erőfeszítései, és az általuk termelt piaci érték. Munkájuk költségei magasabbak, mint a
munkájuk ellentételezése. Ebbe mindenfajta munka beleértendő, akár bérért végzett, akár
nem, és mindenfajta költség, különösen az egészséggel, és a létfenntartással kapcsolatosak. A
fogyasztási oldal helyett tehát a termelési oldalra koncentrál ez a megközelítés, melynek
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lényege, hogy a szegénység a termelési viszonyoktól függ, és statikus földrajzi-kulturális
kategóriák helyett dinamikus, a változó relációkban gyökerező szegénységet veszi számításba.
Ennek a logikának az ad különös jelentőséget, hogy a szegénység transznacionális jellegét
hangsúlyozza, ami a globalizáció-kutatások egy markáns irányát jelöli ki.
A szegénység súlyosbodását, illetve a szegény országok érdekérvényesítési pozícióinak
romlását eredményezi, ha a piaci viszonyok nem a társadalomba ágyazottan működnek, így
nem részesei annak a folyamatnak, amely meghatározza, hogy mit is fognak termelni.
Mindehhez adódik az a jelentős kulturális különbség, ami már Gandhi és Nehru vitáját is
meghatározta Indiában, nevezetesen hogy a nem-nyugati kultúrákban általában jellemző a
vegytiszta költség-haszon analízisen nyugvó piaci szemlélet elutasítása. Ebben egy igen
jelentős értékrendbeli eltérés jut kifejeződésre: a fogyasztói társadalom, valamint a gazdasági
hatékonyság és növekedés, mint cél mindenhatóságának tagadása. Az egyik fő ütközési pont a
globális gazdaság expanziója és a tradicionális kultúrák eltérő értékrendje között található.
Illusztrációként álljon itt a technológia transzferekkel kapcsolatos, két jellegzetesnek
mondható dilemma. Nyilvánvaló, hogy a fejlődő országokban élő emberek esélyeinek,
életminőségének a javításához nélkülözhetetlen, hogy minél szélesebb körben részesüljenek
az ezt elősegítő technológiai vívmányokból. Vajon a jórészt nyugati, vagy japán eredetű
technológiák átvétele a fejlődő országok részéről minden esetben ezt szolgálja-e, vagy a
technológia transzferek hátterét adó globális tőkés gazdaság ezt segíti-e elő?
1. Példa a "pozitív" technológia transzferre. Napjaink "világfalujában" az információ
megkerülhetetlen hatalmi forrás lett. Az információ a hatalom megőrzésének és
növelésének a forrása, másfelől a globális információs hálózatokhoz való kapcsolódás a
hatalmi központok ellenőrzésének leghatékonyabb módjának tűnik. A globális
kommunikáció legtipikusabb csatornája az Internet. A világ országai között rendkívül
egyenlőtlenül oszlik meg az Internet felhasználók aránya. 1999-es adatok szerint a teljes
lakosság több, mint 45%-a rendszeres Internet felhasználó Svédországban, az USA-ban,
Norvégiában, Izlandon, Dániában és Hollandiában, míg statisztikailag gyakorlatilag
kimutathatatlan az Internet használat pl. a Kongói Köztársaságban, Bhutánban, Csádban,
Etiópiában, Gambiában, Laoszban, Nigerben, Libériában, de csupán 0.1%-os például
Albániában és Fehéroroszországban is. (Magyarországon ekkor ez az arány 6.5%-os volt,
azóta jelentősen növekedett.).203 A legszerényebb becslések szerint is a Föld lakóinak kb.
70%-a számára az internetes kommunikáció gyakorlatilag hozzáférhetetlen. Internet
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hozzáférés hiányában az említett országok lakói ki vannak rekesztve a világrészeket
összekötő kommunikációs hálózatból, ezzel leszakadásuk a világ egyre inkább "gyorsuló"
részétől drámai mélységűvé válik. A szaknyelvben digitális szakadéknak nevezett
jelenség enyhítésére szolgáló technológia transzferek nyilvánvalóan a hagyományos
életformák átalakulásával járnának. A szegény országok vidéki lakóinak és nagyvárosaik
peremén élőknek hozzá kellene szokniuk, hogy a digitális technológia átalakít sok
mindent, amit hagyományiak fontos részének tekintenek, illetve, amit a szervetlen
urbanizáció kényszerített rájuk. Természetesen az első lépés oly sok elmaradott térségben
az elektromos hálózatok kiépítése lenne, ez pedig, ha nem változik a jelenlegi
szénhidrogén-alapú energiaháztartásunk, bolygónk energiaéhségét növelné, és tovább
rontaná a környezet állapotát. Ennél fogva a fejlesztési stratégiákat nem csak a helyi
sajátosságokhoz kell hangolni, hanem a megújuló energiaforrások bázisára kell helyezni.
Amennyiben a helyi közösségekkel egyeztetve, a helyi megújuló energiaforrásokra építve
az infokommunikációs vívmányok befogadására egy adott terület alkalmassá vált, a
fejlett világból származó technológia adaptálása egy pozitív irányú technológia transzfert
mutat.
2. Példa a "negatív" technológia transzferre. A biotechnológia rohamos fejlődésével az
emberiség előtt megnyílt a lehetősége annak, hogy élő organizmusokat mesterséges
körülmények között állítson elő, valamint azok genetikai állományába beavatkozzon. Az
úgynevezett genetikailag módosított (GMO) vetőmagokkal elsősorban amerikai eredetű
óriásvállalatok próbálnak kereskedni a világpiacon. Annak ellenére, hogy jelentős
mennyiségű GMO vetőmagot adnak el harmadik világbeli farmereknek, szigorúan védik
az előállításuk technológiájára vonatkozó szellemi tulajdonjogokat. A földműveseket
ugyanakkor azzal csábítják vásárlóik közé, hogy a GMO vetőmagok használata csökkenti
a haszonnövényeket veszélyeztető betegségek kockázatát, ezért csökkenthető a
növényvédő vegyszerek felhasználása, és növelik a belőlük nyerhető élelmiszerek
tápértékét. A GMO vetőmagok felhasználásával nem csak hagyományos gazdálkodási
formáikat adják fel, hanem gazdasági függésbe kerülnek külföldi konszernektől, sőt,
hazájuk élelmiszergazdasága is függő helyzetbe kerül ezektől a cégektől. Az
életformaváltás, ami a technológia transzfert követi, tehát ez esetben is nyilvánvaló. Az
Európai Unió polgárai és vezető politikusai ugyanakkor meglehetős ellenállást
tanúsítanak a genetikailag módosított vetőmagokkal és ilyen komponenseket tartalmazó
élelmiszerrel szemben. Ha úgy tetszik, az európai életformától idegennek tűnik a
genetikailag manipulált élelmiszerek fogyasztása. A nagy, GMO-val kereskedő cégek
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piaci politikája rendkívül kétes az igazságosság szempontjából. A gazdag, fejlett, az
élelmiszerbiztonságot saját erőből megoldani képes, sőt jelentős felesleget termelő
európai

agrárágazat

ellenállásába

ütközve

a

szegény,

fejletlen,

a

lakosság

élelmiszerellátására nem kellő biztonsággal képes termelőkre "tukmálja" a "modern
technológiát". Ebben az esetben a technológia transzfernek erősen kétséges a helyi
közösségek életminőségére gyakorolt hatása, hiszen a háttérben nyers gazdasági érdekek
húzódnak meg.
Különösen súlyos egyenlőtlenség mutatkozik a globalizáció egyik meghatározó induktora, a
kutatás-fejlesztés vonatkozásában. A technológia, a specializált tudás, a legszigorúbban
védett szellemi tulajdon, ami hatalmas előnyökkel kecsegtet azok számára, akik birtokában
vannak. Az innováció a tőkés gazdaság motorja, úgy tűnik, valóban a "tudás-alapú
társadalmaké" a jövő. A tudás-alapú társadalommá váláshoz azonban kell vagy egy olyan
tőkeerős gazdaság, mely hajlandó - saját érdekeit is felismerve - profitjából jelentős összeget
visszaforgatni a kutatás-fejlesztés számára, (ez jellemző jó néhány amerikai óriáscégre), vagy
az állami elvonások viszonylag jelentős részét fordítják kutatás-fejlesztésre (ez jellemző
leginkább a skandináv országokra, valamint a leggazdagabb nyugat-európai országokra).
Mivel ezekben az országokban a megtermelt GDP önmagában is igen magas, ehhez képest is
a világon ezekben az országokban és Japánban a legmagasabb a kutatás-fejlesztésre fordított
összeg, ez GDP arányosan 0.5- 0.9% körüli átlagot mutat. Régiónkban, Közép Európában ez
az arány 0.13-0.4%-os, míg a fejlődő országok túlnyomó többségében gyakorlatilag nulla. A
kutatás-fejlesztés tehát úgy tűnik, a leggazdagabb országok és a legnagyobb vállalatok
privilégiuma.204 Ezen a fájdalmas tényen mit sem változtat az, hogy az adott szegényebb
ország mennyire integrálódik a világgazdaságba, vagy mennyire próbálkozik autark
megoldásokkal. A szigorú szellemi tulajdonnal védett technológiák "titkaihoz" hozzáférni
nem, maximum működtetni nyílik lehetőség. A kívülről jött technológia ugyanakkor
fellazíthatja a társadalom hagyományos, önellátó-önfenntartó képességét, előnytelen
feltételek esetén nem segíti az életminőség javítását. A globalizáció e téren pozitív hozadéka
az lehet, hogy a fejlődő országokban megfelelően iskolázott kevesek számára megnyílnak az
északi és nyugati kutatóintézetek, és az ott tanultakat a küldő országokban a helyi
viszonyokat is ismerve a közösség érdekében kamatoztathatják. Persze ennél sokkal
gyakoribb, hogy ennek a nyitásnak "agyelszívás" lesz a következménye, ami konzerválja a
kitörési lehetőségeket nélkülöző állapotot.
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Az egyoldalú gazdasági modernizáció jellegzetes, emberi jogi szempontból káros
következménye a multinacionális társaságok gyors térnyerése a világ élelmiszerpiacán. A
hagyományos társadalmak egyik fő szervezőelve az élelmiszertermelés és elosztás volt. A
termelésben részt nem vevők élelmezése a hagyományos közösségek kötelezettségei közé
tartozott. A modernizáció a világon mindenhol együtt járt és jár az agrárszféra háttérbe
szorulásával, gépesítésével, az agrártermékek távolsági kereskedelmével. Nyilvánvaló trend,
hogy míg a Föld népessége gyorsan növekszik, addig összességében egyre kevesebb ember
vesz részt közvetlenül az élelmiszertermelésben. Az agrárnépesség egyre nagyobb mértékben
városokba özönlik, mert földjeiken magas technikai színvonalon termelő cégek jelennek
meg, így önellátó élelmiszertermelés helyett pénzért vásárolnak élelmiszert. A városok
azonban képtelenek felszívni az így keletkező óriási munkaerő felesleget, melynek
következménye a bádogvárosok terebélyesedése, a bűnözés, a marginalizáció, és az állam
által minderre adott represszív válaszok. (A következő alpontban ezt a szűkülő erőforrásokért
folytatott küzdelem részeként mutatom be).
Akik élelemtermelők maradtak, az egyre növekvő vetőmag és műtrágya árakkal kell, hogy
szembenézzenek, ezért feleslegeiket kénytelenek piacra dobni. Így alakul ki az a furcsa
helyzet, hogy a világon sok százmillió földműves és állattenyésztő, aki azért dolgozik, hogy
másokat ellásson élelmiszerrel, saját és családja élelmezését nem tudja megfelelően
biztosítani.
munkaerőt

A mezőgazdaságban érdekelt multinacionális vállalatok egyre több élő
igyekeznek

megtakarítani

automatizálás,

a

termelés

egyes

fázisainak

"kiszervezése" révén. Összességében aggasztó jelenségként kell megállapítanunk, hogy a
szegényebb országokban a lakosság, és így a munkaerő sokkal gyorsabban gyarapodik, mint
a munkalehetőségek. Munka, azaz a társadalom anyagi-szellemi bázisának létrehozásában
való

részvétel

lehetősége

nélkül

az

emberek

kirekesztettnek,

feleslegesnek,

kiszolgáltatottnak, és esélytelennek érzik magukat, ami súlyosan csorbítja önbecsülésüket, és
növeli körükben a devianciák előfordulásának arányát. Ma már olyan nagy számú ember
került - részben az egyoldalú modernizáció következtében- ebbe a helyzetbe, hogy egy
részük, már mint potenciális munkaerő sem jöhet számításba, ezért élelmezésükhöz nem
fűződik gazdasági érdek, érdekérvényesítő erejük pedig jelentéktelen. Az emberi jogok
háromszöge azonban súlyosan nélkülöző, éhező tömegek léte esetén eltorzul, az egymást
feltételező különböző emberi jogok érvényesíthetetlenekké válnak, vagy azok maradnak.
Tényként leszögezhetjük, hogy a jelenlegi élelemtermelési és elosztási rendszer nem
alkalmas a Föld nagy létszámú lakosságának élelmezésre, és ennek oka nem a lehetséges
élelmiszermennyiség hiánya, hanem a rendkívül pazarló, és egyenlőtlen élelmiszerpiac. Az
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etika irodalmában egyes szerzők az éhínség rémét egyszerűen a túlzott népességnövekedés
számlájára írták, és kimondták, egyes embertársaink a túlélésre nem érdemesek. Ennek a
gondolatnak a leghíresebb megfogalmazása Garrett Hardin "mentőcsónak etikájában" történt,
mely szerint az előnyök szétosztása végső soron megsemmisíti magát az előnyt. Ha a Föld
egy véges befogadó képességű mentőcsónak, és a földlakók egy része már benn van, másik
része pedig fel akar kapaszkodni erre a mentőcsónakra, akkor elmondható, hogy minél
többen

vannak

a

mentőcsónak

fedélzetén,

annál

kisebb

az

esély

arra,

hogy

megmeneküljenek.205Természetesen megkerülhetetlen kritika az analógiával szemben, hogy a
népesség növekedése egyúttal a potenciális fizikai-szellemi munkaerő számának növekedését
is jelenti, másfelől az emberiség számára rendelkezésre álló erőforrások mértéke - lévén ezek
remélhetőleg egyre nagyobb része megújuló- nem konstans, mint egy mentőcsónak
férőhelyeinek száma. Az emberi jogok minimális tartalma, hogy az éhezés nem lehet
tömegek életének elkerülhetetlen velejárója. A globalizáció révén egyre inkább domináns
helyzetbe kerülő néhány multinacionális cég tevékenysége azonban nem növelte az
élelmiszer ellátás biztonságát a világban.
Gyakorlatilag 5 gabonatársaság ellenőrzi a búza, a kukorica, az árpa és a szója
kereskedelmét világszerte.206Néhány gabona- és vegyipari vállalat uralja a világ
vetőmagpiacát. Az újfajta vetőmagok jelentősen növelték ugyan a terméshozamot,
ugyanakkor jelentős a műtrágya, illetve növényvédőszer igényük, melyeket természetesen
ugyanazok a cégek forgalmazzák, mint a vetőmagokat. A mezőgazdaságban érdekelt multik
annak ellenére, hogy nem ritkán terjesztenek például GMO-vetőmagokat, a hagyományos
gazdálkodásból származó termékeket igyekeznek egészségügyi, vagy minőségi szabványokra
hivatkozva kiszorítani a piacról, különösen a fejlett világ, így az EU, vagy az USA piacairól.
Máskor rövid távú piaci érdekeik következtében válik nyugaton eladhatatlanná a szegény
országok agrárterméke. Ebben kiváló szövetségesük a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
és az EU, melynek egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztosa, David Byrne maga is
elismerte: "Az EU-ról egyre inkább az a kép alakul ki, hogy más fejlett országokkal együtt az
élelmiszer-egészségbiztonsági előírásokat protekcionista célokra használja fel. Mi sokat
invesztáltunk az élelmiszer biztonság rendszerének kiépítésébe, ezért sem engedhetünk
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szigorú elvárásainkból, függetlenül attól, hogy honnan származik a termék."207 Mindezzel
egyet is érthetünk, de kétségeinknek adhatunk hangot akkor, ha megtudjuk, hogy a magas
rovarirtószer tartalmú afrikai banán termesztésének elterjedése éppen azoknak a nyugati
vetőmag kereskedelemmel foglalkozó cégek beruházásainak a következménye, melyek a
hagyományos termelőket a nagyobb terméshozam reményében győzték meg arról, hogy az
általuk forgalmazott vetőmagot és permetszereket használják. Az ígéret bevált, csak épp a
banán nem kerülhetett az európai vásárlókhoz, holott az EU szigorának a nemzetközi
sztenderdek szintjére történő enyhítése esetén 2005-ben legalább 400 millió Dollárral
növekedhetett volna az afrikai banánexport Európába.
Jellegzetes modernizációs krízist okozhat az élelmiszertermelésben a nagyvállalatok által
szorgalmazott terményváltás. Ennek lényege röviden, hogy a helyi fogyasztásra szánt
élelmiszer termelése helyett exportra szánt mezőgazdasági termelésre állítják át a multik
befolyása következtében az agrárgazdaságot. Számtalan példa közül válogathatunk:
Nigériában a Firestone termőföldeket vásárolt fel, és kaucsuk termelésébe fogott, melynek
következtében csökkent a helyi lakosság élelmiszerbiztonsága. Brazíliában a Du Pont olyan
földeket vásárolt fel, ahol a lakosság alapvető élelmiszerének számító feketebab termelése
folyt. Immáron feketebab helyett a szarvasmarhák táplálására szolgáló szójababot termelik,
az ország által importálni kényszerült feketebab ára pedig szinte megfizethetetlen a
szegényebb lakosság számára. Ha a cégek által bérelt területen dolgozók nem kapnak olyan
bért, ami fedezi az importált létszükségleti cikkek árát, akkor a cég direkt módon sérti az
emberi jogokat. Indirekt emberi jogsértésnek könyvelhetjük el a cégek betelepülése által
kiváltott belső migrációt, és annak összes súlyos társadalmi következményét. Ezeket a
következő alpontban részletezem.
A szegény országok által exportált mezőgazdasági termékek zöme nem alapvető élelmiszer,
hanem tipikusan például kakaó, kávé, tea, cukor, banán, dohány, gyapot. Ugyanezek az
országok alapvető élelmiszerekből szinte kivétel nélkül behozatalra szorulnak. Az alapvető
élelmiszerek behozatalától való külgazdasági függés nagymértékben növeli politikai
kiszolgáltatottságukat, és csökkeneti gazdasági mozgásterüket. Ha egy országban, ahol sokan
éheznek, az alapvető élelmiszernek számító gabonákat szarvasmarhák hízlalására használják
fel, ott nyilvánvaló, hogy a politikai hatalom oligarchisztikus, sem a polgári és politikai, sem
a gazdasági szociális emberi jogok nem érvényesülnek. Lehet, hogy korszerű, jól gépesített
és hatékonyan termelő szarvasmarha farmok ékesítik a tájat, de a nyomorgó lakosság
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számára ez inkább egy ellenőrizhetetlen, idegen hatalmak által betelepített jelenség, semmint
a modernizáció diadalának bizonyítéka.
Nem elhanyagolható az élelmiszerpiacon domináns cégek reklámkampányainak hatása sem
az élelmiszerbiztonság gyengítése terén. A Nestlé-hez kapcsolódik például a Nyugat
Bengáliában a 70-es években beindított bébiétel reklámkampány. A reklámok arról próbálták
meggyőzni a kismamákat, hogy az előre csomagolt, viszonylag olcsó csecsemőtápszerek
tápértéke sokkal magasabb, mint az anyatejé. A gyakran leromlott fizikai állapotú anyák
előszeretettel vásárolták a Nestlé csecsemőtápszereit, melyek hűtőszekrény híján, fertőzött
vízzel keverve akár életveszélyessé is válhattak, de semmiképpen sem nyújtottak az
anyatejhez hasonló tápértéket, ahogy azt a cég marketingesei állították. Hasonló módon jutott
extraprofithoz néhány másik cég a Karib szigeteken, illetve a nyomorgó falusi mexikóiak
körében a Coca Cola azzal, hogy meggyőzte őket az ital étvágycsökkentő hatásáról.208
A világpiac ugyan növekvő profitot termel, de felelős kormányzatok, az életminőség
javítását szolgáló fejlesztési programok híján ebből a profitból semmit sem látnak azok a
tömegek, melyek hazája előnytelen feltételekkel integrálódott a világpiacba.
Befejezésül még egy probléma: A tőkés gazdaság által csak gazdasági javakként,
erőforrásként, vagy az áru-csere tárgyaiként tekintett természeti kincsek jelentős részéhez a
tradicionális közösségeket spirituális szálak fűzik. Ezeknek a szálaknak a fellazítása, vagy
elszakítása lehet a gazdasági hatékonyság növelésének feltétele, de kétséges, hogy egy ilyen
etnocentrikus

beavatkozás

eredményeként

bekövetkező

súlyos

társadalmi-lelki

megrázkódtatás nem okoz-e még súlyosabb apátiát a fejlődés egydimenziós modelljével
szemben. Egy ilyen apátia a szociális konfliktusok sorát indíthatja el. A kulturális
különbségek problémájával a negyedik fejezetben foglalkozom.

3.4 A posztgyarmati erőszak és elnyomás jellegzetes forrásai

(A) Militarizálódás.
A kétpólusú világrend korszakában a szuperhatalmak "hűbéresükké" kívánták tenni a
gyarmati sorból felszabadult államok zömét. A kétpólusú világ korszaka utáni globalizáció a
világméretű egyenlőtlenségek fokozódását hozta. Az ötvenes évek előtt is súlyos
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egyenlőtlenségeket növelte az a tény, hogy a gyarmati világ széthullása időben egybeesett a
hidegháború tetőződésével. Az 50-es, 60-as években az USA és a Szovjetunió által uralt
kétpólusú világban a fejlődő országok zöme "igazodási kényszerbe" került. A volt
gyarmattartók helyét egyre inkább a két szuperhatalom vette át, ami leginkább hűbéri
viszonynak volt tekinthető. A fejlődő országokban az instabil belső viszonyokat öröklő
politikai elit örömmel fogadta a szuperhatalmak egyike által nyújtott katonai támogatást. A
gazdasági fejlődés prioritása helyett a katonai erő fejlesztése történt, ami tovább növelte az
emberi jogi deficitet diktatórikus, korrupt rezsimek keretei között. A fejlődő országok
elnyomó politikai rendszerei gyakran a számukra előnyös gazdasági megállapodásokból
származó hasznot is a katonai potenciál növelésére, nem pedig a lakosság életminőségének a
javítására használták fel.209 A katonai, félkatonai egységekkel védelmezett diktatúrák az
emberi jogok mindhárom csoportját sértik. Gyakori jelenség a szegényebb országokban, hogy
a központi hatalom nem tudja kiterjeszteni fennhatóságát az ország teljes területére. A
központi hatalom helyett ezeken a területeken törzsi eredetű hadurak gyakorolnak tényleges
hatalmat, folyamatosan nyomás alatt tartva a központi szerveket. Gyakori következménye
ennek a demokratizálódás lehetetlensége, az egymást puccsal váltó katonai rezsimek
reménytelen viszálykodása. A hidegháború megszűntével a folyamat új lendületet kapott
azzal, hogy a széteső Szovjetunió óriási fegyverarzenáljának egy része nemzetközi
csempészhálózatok kezébe került, illegális csatornákon keresztül áramlott számos, főleg
közép-ázsiai országokba, hogy azok hadurait gyarapítsa, vagy a terrorista szervezeteket
erősítse. Így alakult ki a Paul Ekins által leírt négy globális válságjelenség közül az első; a
világ országainak óriási mértékű militarizálódása.210
(B) Harc a szűkülő erőforrásokért.
Az életminőség terén tapasztalható világméretű egyenlőtlenség növekedésének második oka a
következő lehet. Az egykori gyarmatok, illetve a feudális birtokviszonyokat fenntartó latin
amerikai országok nagy része olyan gazdasági szerkezettel kellett hogy "integrálódjon" a
világpiac versenyébe, ami előre bebetonozta versenyhátrányát. A legtipikusabb jelenség itt a
gazdaság (különösen a mezőgazdaság) erősen monokulturális jellege. A zömében egyetlen
domináns termék exportjától függő nemzetgazdaságok ki voltak és vannak szolgáltatva a
világpiac ingadozásainak, és képtelenek a realizálható hasznokat belső szerkezet-átalakításra
fordítani. A világban rendelkezésre álló nyersanyag és energiakészlet 83%-át a Föld
208
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lakosságának legjobb körülmények között élő egyötöde használja, illetve fogyasztja el.211 Ez
a szám bizonyítja, hogy a szegény országok (a földlakók legalább 60%-a) a globális gazdaság
jelen keretei között képtelenek hasznosítani a területükön található erőforrásokat saját
boldogulásuk érdekében. A szerkezeti válsággal küszködő, tőkeszegény gazdaságok
hitelekkel igyekeznek hátrányaikat csökkenteni. A hitelek folyósítása azonban olyan
kormányoknak, melyek nélkülözik a demokratikus kontrollt, óriási kockázatot jelent, azok
ugyanis hajlamosak a folyósított támogatásokat saját zsebükben, vagy a klienseik zsebeiben
eltüntetni. A Világbank által felkínált hitelek folyósításának a feltétele ugyanakkor
leggyakrabban a gazdaságok nyitása volt, aminek a hatásai ellentmondásosak.212 Gyakran
nyugati óriáscégek használták el a szűkös vízkészletet (pl. a Coca-Cola Indiában), a helyi
lakosság élelmiszerét termelő gazdaságokat számoltak fel az exportképesnek tartott termékek
előállítása érdekében, amit az előző alpontban már elemeztem. Ezek a jelenségek emberi jogi
szempontból a következőket vonták maguk után:
1. A lakosság a cégek tevékenységének következtében fel kellett hogy hagyjon
hagyományos gazdálkodásával. A hagyományos gazdaságok, ha alacsony színvonalú
technikával is, de mégiscsak az alapvető szükségletek kielégítésére törekedtek. A
betelepülő cégek nem kínáltak megközelítően sem annyi munkahelyet, mint ahány
embernek a megélhetését betelepülésükkel ellehetetlenítették. (Terület, víz, nyersanyagok
elhasználása). A gazdasági szociális emberi jogok érvényesíthetőségének így romlottak az
esélyei. 213
2. A lakóhely megválasztásának a szabadsága, mint klasszikus negatív szabadságjog sérül
indirekt módon, hiszen ha a lakóhely környezetében egy külső cég beruházása miatt
elfogynak a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen javak, a föld művelhetetlenné, a víz
ihatatlanná válik, akkor ez az elvándorlás kényszerét vonja maga után. Jól példázzák az
ilyen esetek, hogy a feltételek hiánya, azaz a pozitív szabadság csökkenése hogyan függ
össze a negatív szabadság sérelmével, azaz a lakóhelyen maradáshoz fűződő jog
csorbulásával.
3. Az elvándorolni kényszerülő tömegek hazájukon belüli hontalanokká, vagy államok
közötti migránsá válhatnak. Elvileg minden állam szuverén módon szabályozhatja, hogy
kiket enged letelepedni saját területén, és kiket nem. A politikai üldözöttek helyzete ebből
211
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a szempontból lehet, hogy egyszerűbb, mivel fenti példánk áldozatai gazdasági
menekülteknek

számítanak,

akik

letelepedési

esélyei

más

államokban

sokkal

korlátozottabbak. Az elvándorlók a Harmadik Világ városai peremkerületeinek szegregált
lakosságát gyarapíthatják. Fogadóképes infrastruktúra és munkalehetőség híján nagy a
valószínűsége, hogy körükben a kriminalitás növekedni fog. Velük szemben a központi
hatalom az erőszakszervezeteket veti be, ami növeli ismét a negatív szabadságjogok
sérelmének és egy autoriter politikai rendszer kiépülésének vagy fennmaradásának
valószínűségét. Látnivaló tehát, hogy az emberi jogok mindhárom oldalán deficitet
könyvelhetünk el.214
(C) Az emberi jogi hiányosságok, mint komparatív előnyök
A globális gazdasági rendszer sokak által leírt működési alapelve a tőkemegtérülésért
folytatott ádáz verseny. A modern technika jóvoltából elképesztően lecsökkentek a szállítási
költségek. A cégek hasonló, vagy ugyanazon termelékenység mellett ott igyekeznek gyártani
termékeiket, ahol a jogszabályok, (pl. környezet- és munkavédelmi normák) és főleg a bérek
számukra a legkedvezőbbek. Ahogy Susan George, a globalizáció-kritikus mozgalom egyik
emblematikus figurája leírja, "bizonyos országok arra specializálódtak, hogy olyan
komparatív előnyöket használjanak ki, amelyek inkább politikaiak, mint gazdaságiak: azon
országokról van szó, amelyek betiltják a szakszervezeteket, a kollektív szerződéseket, a
sztrájkokat, és nincsenek tekintettel a munkaidő hosszára, a rossz higiénés körülményekre, a
gyermekmunkára, stb.. Ezt a komparatív előnyt keresik a cégek, és ezt használja ki minden
ország, amely termékeit a lehető "legjobb" feltételekkel, azaz a legnagyobb profittal akarja
piacra vinni."215
A globális gazdaság fenntart, illetve támogat olyan megoldásokat, amelyek az emberi jogokat
direkt, vagy indirekt módon sértik. Éppen a huszadik évfordulója volt 2005. december 3.-án
az ipartörténet talán legsúlyosabb katasztrófájának, ami egy indiai városban, Bhopal-ban
történt. A városban egy amerikai vegyipari konszern, a Union Carbide egy munkavédelmi, és
környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan színvonalú gyárat működtetett. Az extraprofit
a cég számára garantáltnak látszott, hiszen a rosszul fizetett és egészségtelen körülmények
között dolgozó munkások nem alakíthattak szabadon szakszervezetet, nem léphettek fel
214
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biztonságosabb munkakörülményekért. Végül a biztonsági előírások hiánya az üzem tragikus
robbanásához vezetett, melynek következtében negyvenkét tonna, súlyosan mérgező metilizocianát szivárgott ki. A baleset közvetlen halálos áldozatainak száma hétezer körüli, ezen
felül bizonytalan számú, később életét vesztett személy - kb. húszezer fő - gyarapítja a
szomorú listát. Mintegy százezer krónikus egészségkárosodást szenvedő személy életében
hagyott örök nyomot a tragédia. A cég megelőzhette volna a katasztrófát, ha a műszaki és
biztonsági ellenőrzései során a hazai szigorúbb normák szerint jár el, és nem a költségek
szempontjából sokkal kecsegtetőbb indiai szabályozatlanságot használja ki. 216
A másik negatív példánk szereplője a Shell olajtársaság. A cég a sikeres kutatófúrások
eredményeként a Niger-deltájában olajkitermelésbe kezdett, aminek azonban az volt az ára,
hogy az ott élő, zömmel önellátó gazdálkodást folytató embereknek - az Ogoni törzs tagjainak
- el kellett hagyniuk a lakóhelyüket, kivéve azon keveseket, akik az olajkutak bérmunkásaivá
váltak. Akik erre a kényszerű elvándorlásra nem voltak hajlandóak, és ragaszkodtak
földjeikhez, vizeikhez, azokat a kormány fegyveres erőinek segítségével bírta "jobb
belátásra".
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Az ügy végül az ogonik ellenállásának emblematikus figurájává emelkedő Ken

Saro-Wiwa, később Nobel-díjas nigériai író, és társainak 1995-ben végrehajtott kivégzéséhez
vezetett. A civil szervezeteknek köszönhető nemzetközi felháborodás, majd a Shell elleni
európai fogyasztói bojkott, végül az Emberek és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága által
meghozott 2001-es elmarasztaló ítélet eredményezett némi minimális elégtételt az áldozatok
hozzátartozói számára.
Sokan az ilyen típusú beruházásokat a modernizáció árának szokták feltüntetni, ami hosszabb
távon gyümölcsöző gazdaságot eredményez, és ez megteremti az alapját a gazdasági és
szociális jogok jobb érvényesülésének. Valójában ezzel a magyarázattal az a legfőbb baj,
hogy a döntések az emberek feje fölött születnek, és kész helyzet elé állítják őket, minek
következtében gyakorlatilag nem lesznek választási alternatíváik. Az emberi jogok
háromszögének kölcsönös összefüggéseit épp az ilyen példák illusztrálják: emberek tömegei
az érdekeik képviseletének puszta lehetősége nélkül egy óriás gazdasági társaság és
antidemokratikus kormányuk közötti (titkosan létrehozott) paktum miatt kerülnek
kiszolgáltatott helyzetbe. Ezzel a kormány beavatkozik negatív szabadságukba, a lakóhelyük
és életformájuk háborítatlan gyakorlásának jogába. A végeredmény, hogy meg lesznek
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fosztva választási lehetőségeiktől, és háttérfeltételek (képzettség, anyagi javak) híján
ellehetetlenülnek, helyzetük további emberi jogsértések valószínűségét vonja maga után.
Mindezek mellett demokratikusan működő kormányzati rendszer nélkül kevés helyen sikerült
a multinacionális vállalatok beruházásaiból származó előnyöket a lakosság széles tömegei
életminőségének a javítására fordítani.
A 3.2-es pontban már példákkal illusztrált fejlődési, vagy modernizációs diktatúra elméleti
védelmezőivel szemben amellett szeretnék néhány érvet felhozni, hogy a gazdasági fejlődés
támogatja, és esetenként igényli a minél szélesebb körű participációt. A modernizáció a
globalitás korában óhatatlanul maga után vonja az emberek és az információ intenzívebb
áramlását, ami nagy valószínűséggel a politikai tudat fejlődését hozza. Ez persze jelentheti
azt, amire Huntington utal; ha a modernizáció egy bizonyos pontján a nyugatias minták
átvételének a helyét fokozatosan a kulturális önazonosság újrafelfedezése szorítja ki, ami
járhat a demokratikus kormányzás leértékelődésével és a tekintélyelvű tendenciák
megerősödésével,

amennyiben

ezek

is

kulturálisan

meghatározott

tényezők.218

A

modernizáció vezényelhető tekintélyelvű módszerekkel, és a délkelet-ázsiai országok, vagy
akár Kína példájára utalva ez nem jár, nem járhat a polgári szabadságjogok kiterjesztésével.
Az 1993 tavaszán Bécsben megtartott emberi jogi világkonferencián a "fejlődési diktatúrák"
legelszántabb szószólói Kína és Szingapúr küldöttei voltak.219 Érvelésük lényege - mint azt a
3.2 alfejezetben bemutattam, - hogy a demokratikus alapjogok és a polgári szabadságjogok
garantálásának a szegények kevés hasznát veszik. Ezzel a felfogással szemben azonban több
ellenvetés fogalmazható meg:
1.

A politikai és polgári szabadságjogok a szükségletek, igények, vélemények
megfogalmazásának eszközeiként is felfoghatók. Ezek nélkül a politikai hatalom csak
rugalmatlanul, méltánytalanul és gyakran ésszerűtlenül tud reagálni az emberek
szükségleteire.

2.

A legsúlyosabb nélkülözés, pl. tömeges éhínség nem fordult még elő működő
demokráciákban. Akik itt arra gondolnának, hogy a demokrácia feltétele a megfelelő
jóléti szint, és ez az érv az ok és okozat felcserélése csupán, azoknak példaként
utalhatunk szegény országokra, melyek többé-kevésbé demokratikusnak tekinthetők, (pl.
a függetlenné válás utáni India, Botswana, Zimbabwe, Costa Rica), ahol nem fordult elő
tömeges éhínség. Viszonylag szegény országok tudták kiépíteni tehát a demokratikus
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intézményrendszerüket úgy, hogy polgáraik legalapvetőbb szükségleteinek a kielégítését
igyekeztek szem előtt tartani. Ellenben idegenek által kormányzott területeken (gyarmati
India), egypárti diktatúrákban (Ukrajna 1930, Kína 1958, Kambodzsa 70-es évek)
valamint katonai diktatúrákban (Száhel-övezet, Etiópia stb.) tömegek életébe került az
éhezés, amit az elnyomó rendszer nem tudott, vagy nem akart kellő erővel enyhíteni.220
Az Ekins által megfogalmazott második globális válságjelenség, az emberiség 20%-ának
abszolút szegénysége és éhezése szinte kizárólag diktatórikus, vagy fél-diktatórikus
rendszerben élő személyeknek jut osztályrészül. Mindemellett elgondolkodtató, hogy a
fejlett demokráciák polgárai közül is növekvőben van azok száma, akiknek gondot okoz a
minimális létszükségleteik kielégítése.
Végül az emberi jogi hiányosságok, mint komparatív előnyök tárgyalásakor nem szabad
megfeledkeznünk azokról a cégekről, amelyek a szegény országokban kihasználják a
gyermekek munkáját, ezzel konzerválva a torz szerkezetű munkaerőpiacot, és súlyosan sértve
a gyermekek emberi jogait. A WTO alapelvei szerint tilos azonos termékeket
megkülönböztetni a piacon eredetük szerint, tehát ha egy termék olcsó és egészségkárosító
gyermekmunkával készült, akkor az így szerzett költségelőnye miatt nem szabad
hátrányokkal sújtani.221 Régóta ismert, hogy pl. a Nike Délkelet-Ázsiában gyermekekkel (is)
készítteti a nyugaton borsos áron kínált sportcipőit.222
Amennyiben a világméretű gazdasági verseny csökkenti az államok lehetőségét a szociális,
kulturális emberi jogok védelmének területén, úgy a nemzetközi közösségnek kell
garantálniuk ezeket, ami segítheti egyúttal a demokratikus jogok és a szabadságjogok
hatékonyabb rendszerének kiépülését is. Ez az igény az ökológiai szempontú globális
normarendszer kiépülésével is összhangban lehet, de kétségtelen, hogy adódhatnak e téren
(feloldható) ellentétek is.223 Ennek a viszonyrendszernek a kifejtése azonban nem ennek a
munkának a feladata.
(D) A globális terror szervezetek hatása
A terrorista-hálózatok fenyegetése és a klasszikus szabadságjogok egymáshoz való viszonyát
érdemes még néhány rövid gondolat erejéig a fejlődés és szabadság címet viselő fejezet végén
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érinteni. Az elmúlt évtizedek során a politikai célú nem állami jellegű erőszak alkalmazása
egyértelműen globális fenyegetést jelent. A technikai fejlődés lehetőséget teremtett a
terrorizmus nemzetközi szervezésére, összehangolására. A terror láthatatlan ellenség, hatása
az állandó készenlét, amely erodálja a korábban már garantált szabadságjogok
alkalmazhatóságának esélyeit. A globalizáció technikával látja el a kulturális és gazdasági
globalizáció legádázabb ellenségeit, akik saját nyugat és modernizáció ellenes háborújukhoz
használják fel ezeket.
A szegénység, a rossz életminőségi mutatók, és a választási lehetőségek hiánya
összefüggésbe hozható a terrorizmus terjedésével éppúgy, mint a modernizmus, és vele a
sokszor egyoldalú modernizáció expanziójára adott radikális fundamentalista reakciók. A
terrorizmus forrásainak elemzése meghaladná a szerző témával kapcsolatos ismereteinek és a
dolgozat terjedelmének korlátait egyaránt, viszont fontos felhívni a figyelmet a "szabadság és
a biztonság közötti egyensúly újraértelmezésére" a szabadságjogok védelmére korábban oly
érzékeny országokban, elsősorban az Egyesült Államokban.
A terrorveszélyre hivatkozva az Egyesült Államok kormányának „köszönhetően” a
terrorcselekmény-gyanújával őrizetbe vett személyek olyan alapvető emberi jogai sérülnek,
mint az ártatlanság vélelme, a megfelelő védelemhez való jog, a diszkrimináció tilalma, a
fogva tartottak emberi méltóságával kapcsolatos jogok. (Ez végső soron még a hatalmi ágak
klasszikus elválasztását is kockára teheti). A személyek magánéletéhez, magántitkaihoz
fűződő jogai szintén jelentős korlátozások közé lettek szorítva, az utóbbi hat évben itt jelentős
visszalépések figyelhetők meg, a magánlevelezések vizsgálata, a magánbeszélgetések
lehallgatása, egy globális megfigyelő rendszer, az Echelon kiépítése, amit az FBI használ
faxok, telefonok, e-mailek, telexek megfigyelésére, és ez a rendszer kiválóan alkalmas pl.
gazdasági kémkedésre, a globalizáció-kritikus mozgalmak szerveződéseinek megzavarására,
személyes adatokkal való visszaélésre.
Mint Heinz Holley elgondolkodtató tanulmányában felhívja erre a figyelmet, a modernség
sem mentes bizonyos fundamentalista jegyektől, ami különösen a negatív szabadságjogok
egyoldalú hangsúlyozásában, az egydimenziós történelem és fejlődés paradigmában ölt testet.
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Összegzés
Az emberi jogok háromszöge, és a negyedik, kifejlődőben lévő pólus szükségessé teszi a
globális normarendszer hatékony kiépítését. Ennek a feladatnak a végrehajtása során
átmenetileg sem indokolt az emberi jogok csoportjait egymással szembe állítani. Nagyban
nehezíti ezt egy olyan hatalmi konstelláció, mint jelen, geopolitikai értelemben vett egypólusú
világunk, ahol a hegemonisztikus hatalom befolyásos erői erősen ragaszkodnak a
hagyományos, állam-centrikus, hatalmi politizáláshoz. A globalizáció által felszabadított
ellentétes irányú energiák pacifikálása érdekében azonban komolyan kell és lehet venni egy
globális emberi jogi minimumot.
A globalizáció jelenlegi trendjei semmiképpen sem tekinthetőek az emberi jogok ügyében
való előrelépés igényével teljességgel ellentétesnek. Amennyiben a globalizáció a feudális,
törzsi, születési jogon szerveződő társadalmak szerkezetét a formálisan egyenlő jogokon
alapuló társadalomszerkezet felé mozdítja, semmi okunk ezt feltételezni. Ennek elfogadása
azonban legkevésbé sem jelenti a globalizmus neoliberális/neokonzervatív ideológiájával való
azonosulást. Amennyiben ez az ideológia, illetve az általa diktált feltételek a világméretű
szegénység és egyenlőtlenség növekedését hozza, az emberi jogok híveinek világosan kell
látniuk ennek súlyos negatívumait. Ugyanakkor arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a
globalizáció például nők millióit szabadítja fel a feudális, patriarchális elnyomó uralom alól
olyan országokban, mint Pakisztán, Afganisztán, vagy Nigéria.
Kant szerint szükségszerű, „hogy az emberek, sőt, nagy társadalmaik és államaik (…)
kilépjenek a vadság törvény nélküli állapotából, s népszövetséget alkossanak, melyben
minden állam, a legkisebb is egyedül (…) e nagy népszövetségtől, az egyesült hatalomtól és
az egyesült akarat törvényes döntéseitől várhatja biztonságát és jogait. (…) Az átalakulás
forradalmai után egyszer végre létrejön (…) az általános világpolgári állapot, mint azon
anyaöl, melyben az emberiség minden eredeti képessége kifejlődhet.”225
Addig azonban az is megtenné, ha a hétköznapokban és a nagypolitikában egyaránt néha a
kategorikus imperatívusz szerint cselekednénk.
A követekező fejezetben az emberi jogok egyetemességének a problémáját vizsgálom. A
globalizáció kontextusában tekintjük át a normák kuturális beágyazottságának, az emberi
jogok és a modernizáció viszonyának kérdéseit. Megkísérlek választ adni a kulturális
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relativisták kritikájára, melyet az egyetemes emberi jogok lehetőségével kapcsolatban
fogalmaztak meg.

4. Az emberi jogok egyetemességének problémája

4.1 Négy alapvető kérdés
Amikor az emberi jogok elméletével foglalkozunk, célszerű először különválasztanunk az
emberi jogi eszmének és az emberi jogok védelmi rendszerének vizsgálatát. Ez a
különválasztás jó alapokkal szolgálhat ahhoz, hogy az eszme fejlődésének és a védelmi
rendszer kiépülésének párhuzamosságait és eltéréseit feltárjuk. Ami az emberi jogi eszmét
illeti,

gyökereinek

kutatásakor

könnyen

átléphetünk

egy

másik

fogalom

összefüggésrendszerébe, az emberi méltóság mibenlétéről alkotott teóriák sokszínű világába.
Ahhoz, hogy végül eljussunk a globalizáció emberi jogokra kifejtett hatásainak
összegzéséhez, állást kell foglalnunk néhány megkerülhetetlennek látszó kérdésben.
1. Mit tartunk az emberi jogi eszme leglényegesebb elemének?
2. Ezek az elemek a' priori erkölcsi elveken nyugszanak-e?
3. Milyen

viszonyban

van

az

emberi

jogok

általunk

elfogadott

értelmezése

a

modernizációval?
4. Mit hoz modernizáció terén jelen világunkba a globalizáció?
Mielőtt sorra vennénk e fenti kérdéseket, vessünk egy pillantást a bevezető gondolatokra! Az
emberi méltóságról az európai gondolkodás történetében kifejtett koncepciók közül akadnak
olyanok, melyek nem hozhatók összefüggésbe a modern emberi jogi eszmével, melynek
alapja az emberek egyenlő méltósága. Sem Platón, sem Arisztotelész nem vezeti le az ilyen
értelemben

felfogott

egyenlőség

erkölcsi

követelményét.

A

középkori

keresztény

gondolkodóknál ugyan megjelenik az ember egyenlő méltóságának teológiai alapokra
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helyezett elve, de ennek konkrét társadalmi politikai következményei nincsenek.226 A modern
emberi jogi eszmét sokkal inkább megközelíti a reneszánsz kor több gondolkodója, közülük
különösen Rotterdami Erasmus és Pico della Mirandola.
Igen fontos szerepet játszik az emberi jogi eszme kifejlődésében a természetjogi
gondolkodás. Ennek gyökerei egészen Szókratészig és a szofistákig nyúlnak vissza, akik
megkülönböztették a "physis"-t és a "nomos"-t, azaz az örök és változatlan természeti
törvényeket az emberek által alkotott és módosítható normáktól. A kettő között lehetséges
logikai kapcsolatot tételeztek, melyben a természeti törvények szolgálnak az emberek által
alkotott normák mércéjéül. Később a sztoikusoknál kap különös hangsúlyt az egyetemes
világtörvénynek (logos) megfelelő élet. A modern természetjogi gondolkodás a modern
emberi jogi eszme "bölcsőjévé" válik, különösen Spinoza, Hobbes, Locke és Rousseau
jóvoltából. Az ő írásaikban a természeti törvényekből természetes jogok levezetését
olvashatjuk, melyek az ember természetének szükségszerű normatív következményei. A
modern természetjog filozófiája és az első emberi jogi dokumentumok közötti kapcsolat
nyilvánvaló. A modern természetjog igyekezett racionális válaszokat adni az állam, a hatalom
és a jog mibenlétére vonatkozó kérdésekre, leszakadva ezzel kizárólag transzcendens
alapokon nyugvó középkori előzményeitől. Ez a fordulat a nyugati gondolkodás történetének
három eszmetörténeti periódusával is összefüggésbe hozható; a reneszánsz humanizmussal, a
protestantizmussal és a felvilágosodással. Mindez nagyban járulhat hozzá az európai,
"nyugatias" gondolkodás sajátosságaihoz, ami nem elhanyagolható szempont az emberi jogok
egyetemességéről folytatott vitában. Szintén fontos lépés a vesztfáliai rendszer kiépülése,
amely nem csak a vallásbéke és ezzel a vallási türelem előmozdításában játszott lényeges
szerepet, hanem a modern társadalmak létrejöttében is, azzal, hogy szuverén államokba
szervezte azokat. A vesztfáliai rendszer biztosította továbbá azokat a fejlődési feltételeket,
melyek megnyitották a nemzetállami fejlődés útját Európában.
Először a XVII. században veszi kezdetét az emberi jogok eszméjének átültetése a tételes
jogba; pl. Anglia; 1628 Petition of Rights, 1674 Agreement of People, 1679 Habeas Corpus
Act¸1689 Bill of Rights; majd a XVIII. században az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat
(1777); a francia Emberi és Polgári Jogok Deklarációja (1789). Különös ellentmondás, hogy
ezek a jogforrások általában minden ember emberi jogairól szólnak, mégsem vonatkoztatták
őket például a rabszolgákra, a gyarmatok őslakosságára, a "barbárokra", sőt bizonyos
vonatkozásaikban igen sokáig még a bérmunkásokra, vagy a nőkre sem. A sok lehetséges
226
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példa közül csupán kettőre utalnék. Az Egyesült Államok déli államaiban a rabszolgaság
eltörlésére csak 1863-ban, a polgárháború idején került sor, de az ezt követő egy évszázad is a
faji diszkrimináció igen súlyos formáival maradt terhes. A másik tragikus példa a II. Lipót
belga király által alapított Kongó Szabad Állam területén, a király fegyveresei által elkövetett
tömeges mészárlások és kegyetlenkedések sorozata, melyre a 19. és a 20. század fordulóján
került sor, tulajdonképpen a király magánbirtokán, melyből a későbbi Belga Kongó nőtt ki. A
példákból is látható, hogy bár az egyetemesség eszméje tehát implicit és explicit módon
egyaránt tételes jogi elismerést nyert, az emberi jogok kiterjesztése mégis egy hosszadalmas
emancipációs folyamatnak a következménye.
Az ipari-jellegű népirtás, a második világháború sokkja kellett ahhoz, hogy megkezdődjön a
globális emberi jogi rezsim kiépülése. Az ENSZ Alapokmányának 1945-ös elfogadásával az
emberi jogok ügye a nemzetközi politika megkerülhetetlen részévé vált, majd az ENSZ
Közgyűlése által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata jelölte ki azt az
irányt, ami a mai napig alapja az emberi jogok értékrendszerének, és nemzetközi védelmének.
Ezzel a változással ugyanakkor felerősödött a vita az emberi jogok egyetemes
alkalmazhatóságának,

befogadhatóságának

kérdéséről.

Egyesek

szerint

a

kulturális

különbségek oly mélyek a világban, hogy az egyetemes emberi jogok érvényesíthetőségébe
vetett hit vagy önámítás, vagy "színvakság". A kultúra fogalmát a továbbiakban a legtágabb
értelemben használjuk, mely szerint a kultúra egy közösségen belül átadott értékek
(világnézet, ideológia) intézmények, viselkedési normák, valamint a létrehozott anyagi javak
(technológia) összessége.
Térjünk rá a felvázolt négy alapvető kérdés megválaszolására!
1. Mit tartunk az emberi jogi eszme leglényegesebb elemének? Amint már többször utaltam
rá, az emberi jogi eszme leglényegesebb elemének az egyén választási lehetőségeinek
minél szélesebb körű, és minél több ember számára egyenlő mértékű biztosítását,
valamint ezeknek a választásoknak az elismerését tartom. Ehhez egyaránt szükség van
negatív és pozitív szabadságon alapuló jogokra, valamint a hatalom ellenőrzésének,
számonkérésének

lehetőségére.

Mindez

végső

soron

az

ember

képességeinek

(természetesen nem minden képességének), a lehető legmagasabb szintű és a lehető
legszélesebb körben élvezett életminőség keretei közötti kifejlődését jelenti. (Lásd a 3.1
alfejezetet!) A lehető legmagasabb szint és a lehető legszélesebb kör kitételekkel azt
igyekszem hangsúlyozni, hogy az emberi jogok közösségi beágyazottságúak, ezen túl az
életminőség kifejezéssel pedig azt, hogy az emberi élet a természeti környezet
minőségétől is jelentősen függ. Nem követem tehát a klasszikus liberalizmus emberi jogi
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koncepcióját, amennyiben az szinte izolált individuumok versengésére, egyéni (negatív)
szabadságok minél szélesebb körének biztosítására épül. Az előző fejezetben
hangsúlyoztam, hogy a szegénység, mint a lehetőségek és képességek hiánya milyen
súlyos emberi jogi hiányosságokhoz vezet, sőt, a legsúlyosabb nélkülözés önmagában
emberi jogok sérelmét jelenti. Nem fogadom el azokat az érveléseket, mely szerint a
szegénység, a gazdasági igazságosság kérdése elválasztható és elválasztandó az emberi
jogok kérdéskörétől. Ellenkezőleg, még egyszer hangsúlyozom, a legsúlyosabb nélkülözés
per definitionem emberi jogi probléma.227 Ha az emberi jogi rendszerben az egyéni
választás szabadságát kizárólag individualista szempontból fogjuk fel, akkor szemet kell
hunynunk a fölött a következmény fölött, hogy a közösség egyes tagjai által élvezett
tényleges választási szabadságok egyre egyenlőtlenebbé válnak. Ha a lehető legtöbb
ember lehető legszélesebb autonómiáját (negatív és pozitív szabadságát) tekintjük az
emberi jogok lényegének, akkor ellenkező irányú következményeket várhatunk.
2. A' priori erkölcsi elveken nyugszanak-e az emberi jogi eszme leglényegesebb elemei? A
klasszikus liberalizmus az emberi jogok kibontakozásában az öröktől fogva létező
természetes jogok felismerését, majd elismerését látja.228 A természetes jogok
megalapozása még a modern természetjogi gondolkodóknál is absztrakt filozófiai
fogalmakkal (emberi természet, az "ész törvénye", isteni törvény) történik. Locke például
születésünktől fogva létező, elidegeníthetetlen jogokról, a törvényhozókra is kötelező örök
természeti törvényekről ír.229 Amellett, hogy csodálattal adózom az említett filozófusnak,
a magam részéről hajlok arra, hogy az emberi jogokat dinamikusan fejlődő, konkrét
társadalmi-gazdasági szituációkra reflektáló konkrét jogigényeknek tekintsem, amelyek
elismeréséig hosszú és küzdelmes út vezetett.
Az első generációs jogok elismerése az antifeudális polgárság, és a vallási türelemért
küzdő erők sikere, a második generáció részben a polgári emancipáció folytatása, részben
a harmadik generációt is előkészítő munkásmozgalom és női emancipációs mozgalom
terméke. A harmadik generációs emberi jogok pedig egyértelműen a bérmunkások, a
szegénységben élők és a nők egyenjogúsítási küzdelmeinek a sikerét mutatják. Az
egyetemes emberi jogi rezsim kiépülése a gyarmati népek emancipációját, a faji
227

Ennek az érvelésnek a kidolgozásában kiváló támaszra találtam Thomas Pogge munkájában. Pogge, T. :
World Poverty and Human Rights. Polity Press ,Cambridge 2002
228
Sajó András például a kognitív hasonlóságokban, az egyetemes gondolkodási elemekben látja az egyetemes
emberi jogok megalapozásának lehetőségét, de a naturalista megalapozásokat tarthatatlannak minősíti. V.ö. Sajó
András: „Mi a természettől adott az emberi jogokban?” In: Állam és Jogtudomány XLIV évf. 1-2 sz., 2003, 2122.o.
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diszkrimináció elleni jogi fellépést tükrözi. Minden egyes esetben bizonyos társadalmi
csoportok léptek fel olyan jogokért, melyeket addig az adott társadalmi közegben
megtagadtak tőlük. Ezek a társadalmi csoportok a már elismert jogaikkal (pl.
szólásszabadság, a gyülekezés szabadsága) küzdöttek további jogokért (pl. nők
választójoga, kötelező fizetett szabadság a bérmunkásoknak, a tényleges jogegyenlőség
kiterjesztése, stb.) A jogok tartalma tehát együtt bővült a jogalanyok körével. A
modellértékű Egyetemes Nyilatkozat terjesztette ki először a jogalanyok körét az egész
emberiségre, és összefoglalta a világon bárhol az emberi méltóságra leselkedő lehetséges
veszélyeket, és jogi eszközökkel igyekezett ezekkel szembeszállni. Jack Donelly "túlzott
leegyszerűsítéséhez" csatlakozva, nem történt más, mint a "nyugat európai jóléti államra
igencsak emlékeztető hegemonisztikus politikai modell kifejtése, amelyben minden
felnőtt állampolgár teljes politikai és jogi egyenlőséget élvez, valamint jogosult a jóléti
szolgáltatások kiterjedt körére, társadalmi és gazdasági lehetőségekre, polgári és politikai
szabadságokra".230 Ha az Egyetemes Nyilatkozathoz csatlakozó államok számát, és a fenti
tételt összevetjük, olybá tűnhet, hogy a liberáldemokratikus alapokon született
Nyilatkozathoz

való

csatlakozás

nem

jelentett

komoly

problémát

a

liberális

demokráciának nem tekinthető államok számára, márpedig a csatlakozó államok nagy
többsége sem demokratikus, sem liberális nem volt. A Nyilatkozat, majd a két 1966-os
emberi jogi egyezmény széles körű elfogadása, és a bennük foglalt jogok érvényesülése
azonban koránt sem járt együtt.231
Összefoglalva tehát, az egyén választási szabadságát, autonómiáját, és az ehhez
szükséges feltételek biztosítását akár a' priori jellegű erkölcsi elveknek tekintjük, akár
nem, hangsúlyoznunk kell, hogy ezek az elvek csak dinamikusan értelmezhetőek, vagyis
mindig valamihez képest, így a rájuk alapozott erkölcsi és jogi igény is csak meghatározott
történelmi - szociális - gazdasági feltételrendszer keretei között válhat realitássá.
3. Az emberi jogok lényege és a modernizáció. Mint azt már korábban (3.1) jeleztem, az
emberi jogok globális állapotát a fejlődés és a modernizáció keretébe ágyazva célszerű
megvizsgálni. Szintén részleteztem az előző fejezetben (3.2), hogy a fejlődés fogalmát
alapvetően és önkényesen monopolizálta a közgazdaságtan uralkodó paradigmája, mely a
fejlődést szinte kizárólag a gazdasági növekedésben látja. Igyekeztem az itt leírtakban egy
229

v.ö. Locke, J.: Értekezés a polgári kormányzat eredetéről, hatásköréről és céljáról. Gondolat, Budapest 1986
139.o.
230
Donelly, J. Universal Human Rights in Theory and Practice.Cornell University Press 2003 61.o.
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ettől eltérő fejlődés-koncepciót felvázolni, ami az alapvető szükségletek minél szélesebb
körű kielégíthetőségében, az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, a kulturális javakhoz
való hozzáférés esélyeinek javulásában, a környezettel való fenntartható kapcsolatban ölt
testet. Az egyéni autonómia minél szélesebb körű védelmét is a fenti célok teszik
különösen fontossá, egyúttal a fenti célok adhatják az egyéni autonómia esteleges
korlátozásának alapját is. Ennek a koncepciónak a kialakításában támaszkodtam Henry
Shue, Johan Galtung, és Amartya Sen műveire.
A modernizáció fogalmához értelmezésem szerint hozzá tartozik mindenekelőtt a modern
állam kialakulása, mely alattvalók helyett polgárokból áll, ahol a pozíciók és hivatalok
mindenki számára nyitottak. Ebből következően a modern állam egyenlő jogokkal
rendelkező állampolgárok közössége. A modern állam szuverén, valamint racionálisan
szervezett bürokráciára épül. A modern állam a piaci viszonyok terméke, ahol árutermelés
és árucsere zajlik, az emberek nem röghöz kötöttek, illetve nem rendelkeznek születési
kiváltságokkal. A modern társadalmi szerveződés alapvető jellegzetessége az előzőek
miatt a nyitottság, ami erkölcsi pluralizmust involvál. A modern államok a nemzet
fogalmát az állampolgársághoz kötik, a nemzeti identitást alapvetően egyéni választáshoz
kapcsolják. Ennek történelmi okai lehetnek eltérőek, Európa nyugatabbi részein
jellemzően a 19. század végére lezárult a nemzetállamok kifejlődésének kora, itt később a
jórészt a volt gyarmatokról beáramló tömegek tették multikulturálissá a társadalmak
összetételét, korántsem problémamentesen. Európa középső és keleti részeinek államai sem gyarmattartó, sem tengeri nagyhatalmi múlttal nem rendelkezvén - a kisebb nemzetek
önszerveződéseinek és önálló nemzetállami aspirációinak következtében újra és újra
szembesülni kénytelenek a nemzet - állam - kisebbség problémáival. A térség emberi jogi
problémái között gyakran találkozunk ennek következményeivel. Más modern államok
népei (USA, Kanada, Ausztrália, Új Zéland) tipikusan bevándorlók, az USA esetében
ezen felül még a behurcolt rabszolgák, és leszármazottaik egymást követő generációinak
együttéléséből szerveződtek társadalmakká. A jelentős történelmi eltérések ellenére a
modern államokban a jogok és kötelességek döntő többsége az állampolgári státushoz
kötődik. Empirikusan könnyen igazolható tény, hogy a fenti jellegzetességgel bíró modern
államok hatékonyabban tudják kezelni, adott esetben pacifikálni a nemzeti, etnikai
ellentéteket, mint azok az államok, melyek nem írhatóak le a fenti módon.
231

Hazánk például 1976-ban csatlakozott a 10 évvel azelőtt született egyezményhez, elsősorban az 1975-ös
Helsinki Záróokmány hatására, ez természetesen nem jelentette azt, hogy enyhültek volna a gyülekezési-,
vélemény - nyilvánítási-, egyesülési-, utazási-, és vallásszabadság korlátai.
159

160

A modern állam jellegzetességeitől és a modern társadalmak szerveződési elveitől
lényegesen eltérőek a tradicionális közösségek, és az ezeket integrálni próbáló államok. A
globális emberi jogi diskurzusnak egyik legfőbb problémáját jelentik ezek az eltérések.
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy hagyományos közösségek hagyományos vezetőit
(például a törzsfőket) az emberi jogi eszmétől teljességgel független szokások és
áthagyományozott törvények korlátozták. A hagyományos közösségek stabil, ám modern
szemlélettel tekintve olykor kifejezetten irracionális normái mégis jelenthettek egyfajta
védettséget és kiszámíthatóságot a közösség minden tagja részére. A modernitás
mámorában úszó emberi jogi elméletek hajlamosak elfelejtkezni arról a tényről, hogy a
történelem legsúlyosabb tömeges emberi jogsértései nem jöhettek volna létre a modern
technika nélkül, ami alkalmassá vált nem csak a véleményformálás monopolizálására,
hanem a tömeggyilkosságok módszeres kivitelezésére is, gondoljunk akár a rádióra, a
gázkamrákra, vagy a napalmbombákra. A hagyományos közösségek technológiai
fejletlenségük okán nem ismerték, nem ismerhették meg a totalitarizmus mélységeit. A
modern államok megjelenése a Harmadik Világban fellazította a közösségek
hagyományos szöveteit, ami adott esetben veszélyt is jelenthetett az emberi méltóság
széleskörű - bár nem individualista alapokon nyugvó - védelmére nézve, ezért vált
megkerülhetetlenül szükségessé a modern emberi jogok adoptálása számukra.
4. A globalizáció modernizációs hozadéka. A globalizáció, amint már az első fejezetben
jeleztem, rendkívül ellentmondásos folyamat a modernizáció szemszögéből tekintve. Az
első részben (1.1) szintén kitértem azokra az irányzatokra, melyek a globalizációt a
posztmodernitás kontextusába helyezik, valamint azokra, akik tagadják, hogy csupán a
nyugati modern szerveződési elvek világméretű "exportjáról" volna szó. Mivel a
globalizáció a világméretű egyenlőtlenségeket nem csak mértékében növeli, hanem azok
természetét is megváltoztatja, lényegében a javakhoz való hozzáférés, a piacok feletti
ellenőrzés érdekében folyó látens ("jogias"), és nyílt (erőszakos, fegyveres) küzdelem
erősödését és kiterjedését hozza. A globalizáció a fejlődő országok szemszögéből nézve
gyakran jelenik meg úgy, mint kényszerű (nyugati) modernizációs lecke, és szervetlen
belső átalakítások egymásutánja. A globális információs áramlatokba való bekapcsolódás
lehetőségei ugyan szélsőségesen egyenlőtlenek, mégis az információs forradalom
kétségkívül közelebb hozta a földrajzilag távolit, ugyanakkor a transzkulturális másság
megjelenése a mindennapokban igencsak ellentmondásos reakciókat válthat ki. 232
232

Az információs és kommunikációs eszközök elterjedésének egyenlőtlenségeiről lásd: Yearbook of Statistics;
Telecommunications Services, 1991-2000 (Geneva, ITU, 2001, magyarul; Anheier-Glasius-Kaldor: Globális
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Fontos emellett kitérni arra a történelmi tapasztalatra, ami minden modernizációs hullám
velejárójaként bolygatta meg az identitás hagyományos forrásait. A modernitás ugyanis a
mozgás, a változás dinamikáival jellemezhető, ami éppen az ellentéte az identitáshoz
szükséges állandóságnak, helyhez kötöttségnek, begyökerezettségnek. A modernizáció
mindig

alkalmazkodási

kényszereket

hoz,

kisebb-nagyobb

társadalmi

megrázkódtatásokkal, gondoljunk csak a klasszikus tőkefelhalmozás korszakára, az ipari
forradalommal

járó

urbanizációra,

vagy

a

kommunista

periódusban

erőltetett

iparosításra.233

4.2. Az erkölcsi és kulturális relativizmus kihívása
A fenti négy szempontot szem előtt tartva folytatjuk a vizsgálódásainkat. Amikor az emberi
jogok

egyetemes

érvényesíthetőségének

problémáját

vizsgáljuk,

az

Egyetemes

Nyilatkozatban foglaltakra hivatkozunk. Az emberi jogok egyetemességével szemben azok a
szerzők érvelnek, akik vagy a jogi normák következetes morális megalapozhatóságát tagadják
(jogi pozitivisták), vagy a normák olyan mély kulturális beágyazottságáról vannak
meggyőződve, mely lehetetlenné teszi egyetemes érvényű normák megalapozását
(kommunitáriusok, kulturális relativisták).
Az erkölcsi relativizmus álláspontja szerint nincsenek egyetemes erkölcsi értékek, minden
norma változó tartalmú társadalmi megállapodások következménye. Jellegzetes módon
bukkan fel mindez az ókori szofista filozófiában, különösen Protagorasznál. Platón
Theaitétosz című dialógusában olvashatjuk Protagórasz formuláját; "Az ember mindennek a
mércéje: mindennek ami létezik, ami ő maga, és mindennnek ami nem létezik, és ami ő maga
nem…Akkor tudod, hogy valahogy így fogalmaz, tehát ahogy nekem tűnik minden egyes
dolog, úgy való nekem, és ahogy tűnik neked, úgy való neked. " A magam részéről kitartva az
emberi jogok dinamikus értelmezése mellett a humánus modernizáció lehetőségében bízva
nem vetem el az egyetemesen kiterjeszthető emberi jogok lehetőségét. Ilyen értelemben tehát
egy mérsékelt kulturális relativista állásponthoz közeli, de inkább mérsékelten univerzalista
álláspontot vallok, aminek első közelítésben történő bemutatását a jellegzetesen
kommunitárius / relativista érvek kritikájaként próbálom elvégezni:
civil társadalom 2. Typotex, Budapest 2004, 392-410.o. Az előző fejezetben már elemezetem ennek hatásait.
v.ö. Csizmadia S.: Mondializáció és globalizáció. Számalk kiadó, budapest 1998 75.o.
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Jellegzetes kommunitárius érvek a következők:
1. Az emberi jogok a liberális demokráciák kreációi, így érvényesítésük is alapvetően csak a
liberális, vagy jóléti demokráciákban lehet esélyes, tehát az emberiség nagy része számára
irrelevánsak.
A tétellel jórészt egyetértek, a következtetéssel azonban azért nem, mert a liberális
demokráciák valószínűsíthetően maguk is a jelentős átalakulás fázisába kerülnek éppen a
felgyorsuló globalizáció következtében, ezért nincs okunk kizárni annak alternatíváit.(Lásd:2.
fejezet) Korántsem egyértelmű, hogy a nyugati típusú liberális demokráciák minden
jellegzetességükkel együtt átültethetők a nyugati világon túli kultúrkörbe a tradicionális
kultúrák meghaladásaként. Az sem látszik axiómának, hogy az egyéni autonómia korlátozása
például az élhetőbb környezet, vagy a szélsőséges szegénység megelőzése érdekében az
emberi jogok erősítésének hosszabb távú érdekeivel ellentétes volna. Amint korábban már
hangsúlyoztam, ez elsősorban attól függ, hogy mit tekintünk az emberi jogi eszme
legfontosabb elemeinek, mennyire tekintjük az emberi jogokat keveseket megillető
kiváltságnak. Az emberi jogok akár a liberális demokrácia progresszív meghaladásának (egy
ökológiai érzékenységet mutató, az alapvető materiális és spirituális emberi szükségletek
kielégítésre szerveződő) eszközei is lehetnek.
2. Az emberi jogok eszméje és az Egyetemes Nyilatkozatban kifejtett rendszere nem veszi
figyelembe a kultúrák különbözőségét, koherens rendszert csak egy meghatározott
kulturális tradícióban képezhet, így más tradíciókhoz tartozóknak semmi okuk elfogadni.
Valóban, az Egyetemes Nyilatkozat a nyugatias értékek dominanciáját tükrözi. Mégis
zökkenőmentesen vált például a japán politikai és jogi kultúra részévé, holott a japán kultúrát
csak igen erős túlzással nevezhetnénk nyugatiasnak. Huntington tézise szerint a gazdasági
értelemben sikeres modernizáció egy meghatározott szintje után a nem a nyugati
civilizációhoz tartozó országokban tipikus a tradíciók felértékelődése, annak ellenére, hogy a
modernizáció első lépései nem nélkülözhetik a nyugati minták részleges átvételét.234
Mindebből akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy a modernizáció első hulláma az
emberi jogok minimumának elfogadásával járhat, és a tradíciók újraértékelődésével nem
szükségszerű, hogy az emberi jogi minimum újbóli elutasítása járjon. Az élettől vagy
szabadságtól való önkényes megfosztás, a rabszolgaság és kínzás tilalma olyan alapelvek,
melyek az emberi méltóság kulturálisan eltérő interpretációi ellenére is a minden
normarendszerben morálisan védhető minimumot jelentik. A normarendszerek civilizációs
234

v.ö.: Huntington, S.P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó, Budapest 1998,
110-113.o.
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vagy kulturális eltérései ellenére sem kell hogy búcsút mondjunk az egyetemesen
érvényesítendő normáknak, hiszen ezek az

eltérések átfedéseiből feltárható egyetemes

morális minimumot jelentik. Elképzelhető, hogy olyan értékekre alapozzuk elveinket, melyek
egyformán értelmes diskurzus tárgyai lehetnek a Kamcsatka félszigettől a Tűzföldig?
Az emberi jogok jelentős része a modern természetjogi gondolkodás gyermeke, így
szorosan kötődik ahhoz az eszmetörténeti periódushoz, amikor a racionális természetjog
kezdett leszakadni a kizárólag transzcendens alapokon nyugvó elődjétől. Mint már korábban
szó esett róla, ez a fordulat a nyugati gondolkodás történetének három periódusával is
összefüggésbe

hozható:

a

reneszánsz

humanizmussal,

a

protestantizmussal

és

a

felvilágosodással. A modern (nyugati) államok alkotmányai után a nemzetközi jog
térnyerésével a huszadik század második felétől óriási lendületet kap az emberi jogok
eszméjének és védelmének nemzetköziesedése, sőt, univerzalizálódása. Az emberi jogok
fogalma a kezdetektől utal erre az igényre. Már a természetjog is, de az összes későbbi
lehetséges morális bázis olyan értékekből áll, melyek legalábbis a sollen szférájában
univerzálisnak tekintendők. Ezek között az értékek között fundamentálisnak tekinthető az
egyenlőség („minden ember önmagában való cél, és nem más céljainak puszta eszköze”235)
valamint az autonómia, vagyis az egyéni választás lehetőségeinek gyarapítása, és az egyéni
választások tartalmának tiszteletben tartása. Mindazonáltal ezek az értékek úgy tűnik, túl
vannak az átfedésekből létrejövő egyetemes morális minimum körén, gondoljunk csak az
indiai kaszt-rendszerre, a tradicionális iszlámra, vagy az afrikai törzsi kultúrákra.
3. Minden norma kulturálisan meghatározott, és érvényesülésének feltétele a kulturális
legitimáció. Az, hogy mi számít értéknek és erénynek, az egy áthagyományozott, változó
értékelési folyamattól függ, melynek már a szabályai is jelentős eltéréseket mutatnak
kulturális közegtől függően. Végső soron semmi sem tekinthető egyetemes értéknek, csak
makro-kulturális értékről lehet szó, amennyiben a mikro-kultúra, a nemzeti kultúra a
regionális kultúra és a makro-kultúra szintjeit különböztetjük meg.236
A különböző kultúrák és értékrendek találkozásának leírására háromféle alapmodellt hívnék
segítségül.237 Ezeken az alapmodelleken keresztül alaposabban megvizsgálhatjuk, hogy mit
235

Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése - A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája
(ford. Berényi Gábor), Gondolat Kiadó, Budapest 1991, 52-54 o.
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A mikro-kultúra a kisebb egységek, mint törzsek, kisebbségek, szubkultúrák, falusi közösségek, társadalmi
osztályokra, a nemzeti kultúra a nemzetet alkotó mikro-kultúrák összességére, a regionális kultúra nagyobb
földrajzi egységekre, határokon átnyúló közös jellegzetességekre, míg a makro-kultúra a legszélesebb, közös
civilizációs jellegzetességekre vonatkozik.
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Consequences of Social Changes in the Third World Countries. In: Development Research Series, Working
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jelenthetnek az egyetemes emberi jogok Az első két alapmodellt egymással szembeállítva
tárgyalom, és kiegészítem a nyugati hagyományban megjelenő etikai monizmus, valamint a
kommunitarizmus rövid bemutatásával. A harmadik alapmodell így ötödikként, külön
alfejezetben (4.3) kerül tárgyalásra.
1. Az etnocentirzmus
Az első lehetőség két különböző kulturális hátterű, eltérő értékrendű aktor találkozása esetén
az etnocentrikus, vagy más néven kultúrfölényen alapuló magatartás. Ennek lényege, hogy a
kizárólagosságra törekvés határozza meg az interkulturális kapcsolatokat, így a konfrontáció
elkerülhetetlen, és feloldhatatlan. Az etnocentrikus aktor ugyanis hierarchiába rendezi a
kultúrákat, melynek csúcsán mindig a sajátját helyezi el. Emiatt képtelen a célkultúra
értékrendjének nemhogy a befogadására, de a megértésére is. Az etnocentrikus magatartásból
egy elvárás következik, amely úgy foglalható össze, hogy „alkalmazkodj az enyémhez”, mert
az magasabb rendű, humánusabb, felvilágosultabb, ésszerűbb, stb. Ez az attitűd sokak szerint
a nyugati kultúra elválaszthatatlan része, mert az jellegéből adódóan expanzív, vagy
másképpen imperialista természetű. Ilyen jellegű bírálat gyakran éri a kortárs emberi jogi
rendszert éppúgy, mint a korábbiakat. Rousseau ezt a gondolatot a modern civilizáció
általános bírálatával kötötte össze, szerinte ugyanis a misszionáriusok sem jobbak a
hódítóknál. Az emberi jogok zászlaja alatt sokak szerint a nyugat elvilágiasodott
misszionáriusai masíroznak, akik gazdasági, katonai, politikai erejüket arra használják, hogy
partikuláris értékrendjüket univerzálisnak tüntessék fel. Ez a „misszionárius-jelleg”
egyszerűen abból a gazdasági-technikai fölényből is adódhat, ami immáron úgy ötszáz éve a
világ centrumává avatta Európa nyugati felét, és később Észak Amerikát. A hódító mindig
felsőbbrendűnek érzi magát a meghódítottnál, a feltaláló annál, aki találmányát működteti.
Az etnocentrizmus egyes változatait vizsgálva közelebb juthatunk annak történelmi-filozófiai
alapjaihoz. A "Mi" és "Ők", a "Másik" közötti relációkat vizsgálva Csizmadia Sándor öt,
történetileg is egymásra épülő modellt vázol fel, melyből az első négy jellegzetes
etnocentrikus viszonyulás.
Az első modellben az "Én" és a "Mi" meghatározása azonos magával az emberiséggel. Aki
nem közülünk való, valójában egy másik faj, a barbárok fajának képviselője lehet csupán. (A
Római birodalomban volt például elterjedt nézet). Megjegyzendő, hogy a földrajzi elzártság,
vagy a természetnek való kiszolgáltatottság számos tradicionális közösségnél hozzájárult

International Human Rights. Universalism Versus Relativism. Sage P., London 1990 ; illetve Parekh, B.: Nonethnocentic universalism , In.: Dunne- Wheeler (eds.) : Human Rights in Global Politics. C.U.P., Cambridge,
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ahhoz, hogy a közösség magát, mint az "embereket" nevezze meg, így volt ez egyes indián
törzsek, például a "hopik"(emberek) esetében.
A második modellben az eltérő kultúrával való találkozás a megrázkódtatás élményével jár.
Az első európai hódítók nem ismerték el spontán módon embernek az amerikai kontinens
"vad embereit". Az ő emberi mivoltuk bizonyításra szorult, aminek eszköze a felettük
gyakorolt szellemi (hittérítés), politikai és gazdasági uralom volt.
A harmadik modellben a "Másik", mint a saját identitásomtól, történelmi vonatkozási
pontjaimtól jelentősen eltérő jelent meg, akinek az idegenségét oldani kezdte a tudományos
érdeklődés, az "egzotikus" népek titkainak megfejtésére irányuló vágy, ezzel a célkultúra
önmaga újradefiniálására kényszerült, amely már nem saját fogalmai, kategóriái szerint
történt. Jellegzetes viszonyulása volt ez a felvilágosodás-korabeli Európának.
Végül a negyedik modellben a saját identitás elvesztésétől való félelem dominál. Az ilyen
típusú etnocentrizmus a félelmet agresszióvá transzformálja, ez az érzés fűti a jelenkori
európai rasszistákat és idegengyűlölőket éppúgy, mint például a radikális iszlamistákat, akik a
nyugati civilizációban látják saját identitásuk megőrzésének legfőbb ellenségét. A
globalizáció kulturális dimenziójában meghatározó problémát jelentenek a multikulturális
együttélés kísérletei és annak kudarcai. Az emberi jogok vonatkozásában a helyzet e téren
attól vált igen bonyolulttá, hogy a multikulturális együttélés szó szerint testközelbe hozta az
emberi jogokat eltérően értelmezőket, illetve azok védelmezőit és tagadóit.238
Az etnocentrizmus vakká tesz a kulturális és morális sokféleség vonatkozásában, mert nem
hajlandó, sőt, talán képtelen is az egyenrangú diskurzusra. Egyes szerzők ugyanakkor egy
sajátos visszahatásra is felhívják a figyelmet a gyarmatosító nyugat etnocentrizmusával
kapcsolatban. A nyugati értékek földrajzi kisugárzása hosszú távon éppen a gyarmati rendszer
fenntartóinak hatalmát aknázta alá. Az egyenlőség és autonómia elveinek hangoztatása
ugyanis akaratlanul azokra is hatott, akiket ezeknek az elveknek a hívei nyomtak el.239 A
gyarmati felszabadító mozgalmakkal olyasmi következett be, amit Hegel korábban az Ész
cselének nevezett.
2. A relativizmus
A második alapmodell az etnocentrikus magatartásnak az ellenkezője, az alfejezet
címében is szereplő relativizmus. Az erkölcsi relativizmus értelmezési tartományán belül
beszélhetünk kulturális relativizmusról. A kulturális relativista hozzáállás éppen a célkultúra
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értékrendjének, morális rendszerének az elfogadására épül. A relativista aktor mindig
igyekszik magát a célkultúra összefüggésrendszerébe helyezni, és annak másságát azon
belülről megérteni, elfogadni. A relativizmus egymás mellé rendelt önálló rendszerekként
gondol az eltérő kultúrákra, és ezek morális rendszereire.
Az

emberi

jogi

alapdokumentumok

önmeghatározáshoz való jogot.

240

elismerik

a

kulturális

önazonossághoz,

Ezzel alapvető értékként tételezik a kulturális sokféleséget,

aminek egyetlen, de nem elhanyagolható korlátozásaként más, alapvető jogok sérelmét
említik. Ebből fakad az az alapvető feszültség, amit interpretálhatunk nyugati és nem nyugati,
modern és tradicionális kultúrák közötti ellentmondásként. Egy relativista ezekből az
értékkonfliktusokból egyszerűen levonja azt a következtetést, hogy az egyetemes emberi
jogok eszméje kimondva vagy kimondatlanul, de etnocentrizmust tükröz. Az egyes relativista
megközelítéseken belül természetesen jelentős különbséget tapasztalhatunk radikalizmusuk
szempontjából.
A radikálisan relativista megközelítés szerint az emberi jogok az egyetemesség leplébe
burkolt partikuláris jogigények csupán. Velük a nyugat saját értékrendjét egyszerűen
egyetemesnek igyekszik feltüntetni, holott valójában nem az. A relativizmus radikális
változata tehát úgy hajt fejet a kulturális diverzitás előtt, hogy megszüntet minden normatív
mércét, mely alapján az eltérő normarendszerek összehasonlíthatók volnának. A relativizmus
ebben a formájában az emberi jogok szempontjából zsákutca, hiszen a sokféleség kritikátlan
elfogadása egyenlő a közömbösséggel. Aki ezt az álláspontot vallja, az övétől eltérő
embertelen tettre csak annyit mondhat, hogy „más, mint amit az én partikuláris értékrendem
alapján helyesnek tartok”. Ha egy házasságtörő asszonyt - és csak az asszonyt (!)nyilvánosan halálra köveznek valahol keleten, akkor a relativista európai csak ennyit
mondhat: „ez a tett az ő kulturális tradícióikon alapul, én erről nem mondhatok értékelő
véleményt”. Ha gyereklányok tömegeinek klitoriszát metszik ki a higiénia minimumát
nélkülözve, akkor relativistaként nincs morális alapunk tiltakozni ez ellen. De
megfordíthatjuk a dolgot, és a nem-nyugati relativista szemlélet sem lehet kritikus a Nyugattal
szemben. Nem állíthatja például, hogy a nyugati kultúra olyan jellegzetességei, mint a
fogyasztói szemlélet, vagy a totális technokratizmus végső soron antihumánusak, csak azt,
hogy eltérnek az ő mintáiktól.
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Vannak azonban a relativista megközelítéseknek mérsékeltebb változatai is, amelyek nem
jutnak el a fenti konklúziókhoz. Érdemes ezek közül egyet részletesen is megvizsgálnunk.
Alison Dundes Renteln cikkében – „Relativizmus és az emberi jogokra való
törekvés”(Relativism and the Search for Human Rights) – megkísérli a kulturális relativizmus
körüli félreértéseket tisztázni. Állítása szerint a kulturális relativizmus nemcsak azt jelenti,
hogy az erkölcs és a normaszerűség mértékei kultúrához kötöttek, hanem egyben
megkérdőjelezi a nyugat elsőbbségét feltételező etnocentrizmust.241

Érveinek lényege: a

kulturális relativizmus a válasz az etnocentrizmusra. A magam részéről nem kétlem, hogy
komolyan kell vennünk a kulturális beágyazottság meghatározó szerepét a normaképzésben és
a normakövetésben. Azt viszont kétlem, hogy az feltétlen etnocentrizmust jelent, ha valaki
egy adott kultúra bizonyos erkölcsi értékei mellett érvel, mint olyan értékek mellett, amelyek
felléphetnek az univerzalitás igényével. Ez az attitűd nem a nyugat privilégiuma,
ellenkezőleg, az egyetemes emberi jogok éppen a különböző kultúrák egyenrangú párbeszédét
igénylik. Renteln álláspontja láthatóan az, hogy bármilyen kulturális „termékről” beszélünk,
az feltétlenül kultúr-specifikus. A szerző a relativizmus és az emberi jogok egymáshoz való
viszonyát elemezve megfontolandó következtetésekre jut.
Véleménye szerint az erkölcsi ítéletek kulturálisan meghatározottak, és néha automatikusak.
Állítása szerint ez vezet a kultúrák konfliktusához, és az emberi jogokkal kapcsolatos egyet
nem értéshez: „Amennyiben az egyének kritika nélkül fogadják el az erkölcsi kategóriákat, a
kultúrák közti konfliktusokat rendkívül nehéz feloldani, mint ahogy ez látható az egyetemes
emberi jogok esetében. Így kétségtelenül van ok arra, hogy komolyan vegyük a
relativizmust.”242Az idézet alapján úgy tűnik, hogy a szerző éppen a relativizmus komolyan
vételével kívánja az egyetemes emberi jogokat elérni. A probléma lényegét tehát abban látja,
hogy vannak olyan egyének, akik "kritika nélkül" fogadják el azokat az erkölcsi kategóriákat,
melyeket saját kultúrájukban kötelező elfogadniuk. Hiányzik tehát az erkölcsi reflexió
lehetősége, ami egyenes úton vezet az erkölcsi dogmatizmushoz, vagy akár a
fundamentalizmushoz.
Renteln szerint „kellene, hogy legyenek olyan standardok, amelyek egyetemesen
elfogadottak”,243viszont érvelése nem morális abszolutizmuson alapul. A következőt mondja:
„Amennyiben előhívható egy olyan kultúrák közötti empirikusan igazolható adat, amely
megmutatja, hogy vannak mélyen és messzemenőkig elfogadott egyetemes értékek, akkor egy
241
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relativista kritizálhatja azt a társadalmat, amely megszegi ezeket az egyetemes standardokat,
gyakorlatilag a saját standardjait.”244 Tehát egy standard akkor fogadható el egyetemesnek,
ha empirikusan kimutatható, hogy az adott standard által képviselt érték minden kultúrában
elfogadott. Következésképpen számára elfogadható az egyetemes emberi jogok koncepciója
abban az esetben, ha bizonyítható, hogy e jogok által megtestesített értékek minden
társadalomban fellelhetőek. Ebből is kitűnik, hogy lehet bizonyos egyetemes értékek mellett
érvelni kulturális és erkölcsi relativista alapokon. Véleményem szerint ezzel a megközelítéssel
az a probléma, hogy az erkölcsök elfogadását nem kellene empirikus bizonyítékok
függvényeként kezelni. Példának okáért, ha az élethez való jog, nem lenne minden kultúrában
elfogadott, e szerint az elmélet szerint nem lehetne egyetemes értéknek tekinteni.
Természetesen ez egy morális abszolutizmuson alapuló kritika.
Renteln különbséget tesz a feltétlen („absolute”) és egyetemes („universal”) között, az
univerzalizmus kritikája gyanánt. „Ami feltétlen, az állandó, és hagyományosan nem
tételezhető fel, hogy vannak variációi, hogy különbözhet kultúráról kultúrára, korszakról
korszakra. Egyetemesek azok a közös nevezők, amelyek kivonhatóak a természetes és
kulturális világ által manifesztált összes jelenség széles variációiból.”245
A kritikára, hogy ez a doktrina múló értékekhez vezet, Renteln a következőt feleli: „sokkal
jobb a társadalom számára, ha képes az újonnan létrejövő igényekhez igazodni.”246Ez az
állítás segít, hogy lássuk a feloldhatatlan ellentétet az erkölcsi relativizmus és az erkölcsi
univerzalizmus között. Az erkölcsi univerzalizmus szerint az egyetemes erkölcsi értékek az
ember kulturális diverzitása felett állnak, nem a pillanatnyi társadalmi kontextusból erednek,
tehát egy –legalább relatíve- állandó standard lehet egyetemes. Ami az erkölcsi relativizmust,
és Renteln álláspontját illeti, egy egyetemes standard nála akár a pillanatnyi társadalmi
kontextusok összhangjából is eredhet, és a társadalmak által jóváhagyott, így változhat. Ebből
az is következik, hogy még ha egy valami egyetemes, és egyúttal embertelennek is tűnik,
akkor is része lehet az egyetemes erkölcsnek. Természetesen saját érveihez hűen nem
válaszolhat következetesen ettől eltérően ilyen, és hasonló jellegű kritikára, ezzel azonban
újra kétségessé tette az egyetemes emberi jogok igazolhatóságát.
Összefoglalva, Renteln a relativizmust (mérsékelt változatban) értelmezi, elfogad bizonyos
egyetemes erkölcsi értékeket, amelyek minden kultúra által elismertek. Elfogadható ezen az
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alapon az egyetemes emberi jogok koncepciója, amennyiben empirikus kutatással igazolható
eme jogok, illetve értékek létezése minden kultúrában. Ahogy fentebb említettem, a vita nem
feltétlenül arról szól, hogy vannak-e egyetemes emberi jogok, inkább arról, hogy miért azok,
amelyek az egyetemesség igényével léphetnek fel, illetve miért léphetnek fel éppen bizonyos
jogok az egyetemesség igényével. A fenti teória alapvetően a kulturális relativizmusból indul
ki, látható ez abból a megállapításból is, hogy a kultúrák „egyenlően különbözőek”. A
filozófiai alap pedig az erkölcsi relativizmus, amely tetten érhető abban az elképzelésben,
hogy a különböző értékrendek a különböző kultúrákban szintén egyenlők, csak a különböző
erkölcsi rendszerek közötti átfedések vezethetnek egyetemes értékek, mint például az
egyetemes emberi jogok elfogadásához.247 A kultúrák közötti átfedésekből levezethető
univerzális normák tétele csak árnyalataiban különbözik a kultúrák közötti viszonyokra
alkalmazható egyetemes normák tételétől, ami egy dinamikus, kultúrák közötti párbeszéd
terméke lehet. Renteln elmélete alapján előbb empirikusan igazolnunk kell az eltérő
kultúrákban már létező normák közötti átfedés lehetőségét, míg a következő fejezetben
kifejtendő - általam is osztott- nézet szerint egy méltányos feltételekkel zajló kultúrák közötti
kommunikáció révén kell kidolgozni az egyetemes mércéket. Leegyszerűsítve ez azt jelenti,
hogy nem a van-hoz kell hozzárendelni a legyen-t, hanem a legyen perspektívájából kell
újraértelmezni a van-t.
Érdemes nagyon komolyan vennünk azokat a kritikákat, melyeket a kulturális relativizmust
hangsúlyozó szerzők fogalmaznak meg az egyetemes emberi jogok eszméjével szemben. A
globalizáció folyamata ellentmondásos hatással van az emberiség kulturális diverzitására.
Mindenképpen felül kell bírálni azt a nyugatias tradíciót, amely nem pusztán tudományostechnikai, hanem morális fölényét is hirdeti más kultúrákkal szemben. Ráadásul a huszadik
század végére a nyugati civilizáció képviselője is tudatára ébredt annak, hogy mindaz, ami
korábban erejét adta és fölényét biztosította, többé már nem kizárólagosan az ő sajátja.248
3. Az etikai monizmus hagyományának hatása
Ami a filozófiai előzményeket illeti, összességében elmondható, hogy a kultúrák
különbözőségének a nyugati tradíció jelentős gondolati áramlatai nem tulajdonítanak morális
jelentőséget. Olyan meghatározó filozófusok sorolhatók ebbe a körbe, mint Platón, Szent
Tamás, Locke, vagy J.S. Mill. Az etikai monizmus, amely az emberi természet örök és
változatlan alapjaiból indul ki, egy objektívnek tekintett mércével válaszolja meg a „hogyan
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éljünk” kérdését. Ennek a mércének minden ember képes megfelelni, az erkölcsi tudatlanság,
a tehetetlenség, vagy intellektuális fogyatékosság okán azonban ez a képesség nem minden
esetben realizálódhat.249 Bár kizárólag az emberi természettel (az isteni kinyilatkoztatással, a
kozmosszal) harmóniában levő magatartás tekinthető helyesnek, ennek a harmóniának a
feltételei nem mindenhol és mindenki vonatkozásában adottak egyformán. Ez a szemlélet
mélyen átjárja az emberi jogi eszmét, mint végső normatív mércét, melyhez az eltérő
kultúráknak és eltérő képességű egyéneknek igazodniuk kellene. A monizmus szorosan
kötődik az etnocentrizmushoz, hiszen az eltérő morális rendszerek rangsorolását vonja maga
után, de némileg el is térhet tőle, amennyiben ennek a rangsorolásnak az alapjául a racionális
reflexiót tételezi. Az eltérő kultúrák megítélése tehát az értelem (nyugatias) használatán, az
erkölcsiség (nyugatias) racionális megközelítésén múlik.
4. Kommunitarizmus
A kommunitárius szerzők - akik, mint már láttuk, a relativizmus felé hajlanak - hívták fel a
monisták figyelmét arra, hogy az erkölcsi viszonyokat az értelmi reflexió mellett milyen
nagymértékben határozzák meg a hitek, a tradíciók, az érzelmi kötődések és taszítások, sőt
még a verbális és nem verbális kommunikáció eltérő módjai is.250 A monista felfogás szerint
az értékes emberi képességek, erények, hajlamok egy harmonikus egészet alkotnak, melyből
egy világos értékrend, a jó élethez vezető út ismerhető fel. A társadalmi rendszerek sajátos,
egymástól erősen eltérő szerkezete azonban eleve meghatározza a kiteljesíthető emberi
képességek körét, és akkor még nem is szóltunk az erények konfliktusairól, mely okok miatt
mind az emberi képességek, mind az erények érték szerinti rangsorolása önkényesnek tűnik.
Az egyik társadalmi berendezkedés inkább az egyéni kezdeményező készség, míg a másik a
kooperatív szolidaritás kibontakoztatásának kedvez, el tudjuk-e dönteni a társadalmi háttér
alapos ismerete nélkül, hogy melyik az értékesebb? Ezer életet mentsek meg a szerettem élete
árán, vagy fordítva? Inkább méltányos legyek, vagy pártatlan? Igazságosan megtorló, vagy
könyörületes? A világirodalom tele van ezekhez hasonló kíméletlen erkölcsi kérdésekkel. A
különbözőképpen realizálható értékeket csak különböző kontextusban vizsgálhatjuk, ami
lehetetlenné teszi, hogy egy kulturális meghatározottságoktól mentes, semleges erkölcsi
nyelvezet alapján helyezzük el őket egy skálán. Mindezt összegezve adódik a kérdés: el kell-e
vetnünk minden formájában az egyetemes emberi jogok eszméjét?
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4.3 Válaszok a relativista kritikákra

A vita feloldása: pluralista megközelítések
A harmadik alapmodell a monista etnocentrizmus és a relativizmus között próbál hidat verni.
Nevezzük pluralista megközelítésnek, vagy másképpen mérsékelt univerzalizmusnak. Ennek
lényege, hogy a kulturális és morális diverzitás elfogadásával együtt próbál érvelni az
egyetemes morális minimum mellett. A pluralista megközelítés alapján közösen
meghatározott szempontok alapján értékelni lehet az eltérő kultúrákat. Az egyetemes morális
minimum léte egyáltalán nem zárja ki, hogy az ezt nem sértő értékek egyformán elfogadható
módokon realizálhatók és kombinálhatók. Az egyetemes értékek a kiindulópontot jelentik,
melyekből egyformán elfogadható, különböző életformák és morális rendszerek bonthatók ki.
Vagy megfordítva, a sokféle értékrendet, kultúrát a legkisebb közös többszörös elve alapján
köthetik össze az egyetemesnek tekintett értékek, melyeket egy konszenzuson alapuló
mércének tartunk anélkül, hogy a konszenzus elfogadásakor ténylegesen minden kultúrában
védelmezett, működő értékek volnának.
A mérsékelt univerzalisták egy része szintén az emberi természet fogalmából vezeti le az
egyetemesnek tekintett értékeket. Ezzel a megoldással azonban éppen az emberi természet
értelmezésének kulturális meghatározottsága és bizonytalansága miatt tévednek útvesztőbe.
A másik levezetés egy egyetemes konszenzusra utal. Az a logikailag kifogástalan relativista
ellenvetés, hogy egy ilyen egyetemes konszenzus nem bír erkölcsi relevanciával, mit sem
változtat azon a tényen, hogy egy egyetemes konszenzus alapján az egymástól eltérő morális
közösségek gyakorlata nem lehet korlátlan, hanem éppen ez a konszenzus határozza meg
mozgásterüket. Tudjuk, hogy nem tűnt el a világból sem a rabszolgaság, sem a
kasztrendszerre épülő jogegyenlőtlenség, mégis, ha egyetemes konszenzus ítéli el ezeket,
akkor világos mérce áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy irányt szabjunk a jogvédelemnek.251
Mivel azonban alapvető erkölcsi fogalmak értelmezései között sem fedezhető fel sok esetben
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megfontolandónak. Az egyetemes konszenzus hiányát helyettesítsük átmenetileg a hipotetikus
konszenzus lehetőségével.253
A normaképzés, és a normáknak való engedelmesség feltételeit egy ideális kommunikációs
közegre alapozhatjuk. Ezt a közeget többféleképpen vázolhatjuk.254 Az egyén, a közösség és
a normarendszer hármas viszonyát alapul véve elindulhatunk azon az úton, melyből felépül
egy ideális kommunikációs közösség, amelyben egyetemes konszenzus teremthető. Az egyén
ugyanis viszonyul ahhoz a már létező normarendszerhez, amibe beleszületik, és amiben
szocializálódik. Amennyiben a létező normarendszer akadályozza abban, hogy emberi
képességeit kibontakoztassa, vágyait, szükségleteit kielégítse, akkor az egyén és a
normarendszer között konfliktus keletkezik, mely többféle irányt vehet, a normaszegéstől a
kényszerű alkalmazkodásig. Ideális kommunikációs közösségeinket az egymással kapcsolatos
racionális várakozásaink tartják össze. Ezekben pontosan tudom, hogy a másiktól milyen
viselkedést várok, pontosabban, milyen magatartást nem tartok elfogadhatónak. Egy ilyen
közösségben folyamatos párbeszéd zajlik az egyén és a közösség többi tagja között, melyben
minden felnőtt ember, ha szellemi képességei nem súlyosan fogyatékosak, egyenlőként vehet
részt. A párbeszéd lényege a normák érvényessége és intézményesíthetősége. A normák
szavatolják az emberi közösségek rendezett működését, így végső soron feltételezhetjük, hogy
a közösségek közössége, azaz az emberiség, mint egész vonatkozásában is találhatunk
érvényes, igazolható szabályokat. Mivel ugyanakkor a rendezettség ámulatba ejtő példáit az
állatvilágban is megfigyelhetjük (pl. termeszhangyák), be kell látnunk, hogy a normák
jelentős része nem racionális, sőt racionális elvekkel nem is mindig védhető. Az emberek
világában a vallásokból, a történelmi hagyományból adódó normák, és a biológiai eredetű
normák egy része nem illeszthető a normákkal kapcsolatos racionális várakozásaink
rendjébe.255 Az egyetemes konszenzus lehetőségét kínáló kommunikációs közösségben tehát
ezeket az elemeket, mint kulturálisan eltérő, de a racionálisan igazolható normák által
korlátozott elemekként lehet csak figyelembe venni. Ez a feltétele, hogy elkerüljük a
relativizmus zsákutcáját. Semmi esetre sem jelenti ez a módszer a tradicionális hitek és
érzelmi kötődések alábecsülését, vagy figyelmen kívül hagyását. Ellenkezőleg, a ráción kívüli
szférában a relativista felfogás követendő mindaddig, amíg nem találkozunk az egyetemes
morális minimummal kibékíthetetlenül ellentétes gyakorlatokkal.
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A fenti érvelés erejét növeli az egyetemes emberi jogok "divatjának" kialakulása a
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nyelv

szótárában

megkerülhetetlenné vált az egyetemes emberi jogok fogalma, ami a nagyhatalmak által
gyakran alkalmazott kettős mérce ellenére mégis egy nehezen megkerülhető vonatkozási
ponttá vált. Amint az eddig leírtakból világosan látszik, az egyetemes emberi jogoknak
nevezett normák szubsztanciális alapjai vitatottak, érvényesíthetőségük gyakran világpolitikai
játszmák függvénye, mégsem túlzás azt állítani, hogy némi áthallással élve a világ kulturális
örökségének alapvető részévé váltak, így védelemre érdemesek. Ezen mit sem változtat az,
hogy mind az eszmét, mind annak védelmi rendszerét eredetileg nyugaton "találták fel", még
ha az eszme számos eleme különböző civilizációs hagyományokban ugyancsak fellelhető.
Minden erkölcsi elv magyarázata természete szerint összehasonlító jellegű, hiszen arról szól,
hogy miért kell X értéket előnyben részesítenünk Y-al szemben. Nem elég ellenfeleinknek azt
állítani, hogy X-et védelmező érveink nem kellőképpen meggyőzőek, hanem be kell
mutatniuk, hogy ugyanolyan jó, vagy jobb okunk volna Y-t választani. Így ebben a
kommunikációban végső soron minden morális elv értelme kérdőre vonható, de amíg a kritika
nem elég meggyőző, addig az elv érvényes marad.256 A jól megalapozott észérvek
kiküszöbölik a vitából az önkényességet. A vita résztvevői elfogadják azt, hogy semmilyen
erkölcsi elv tartalma sem magától értetődő, hogy a felek készek egymás eltérő értékrendjének
igazolását fontolóra venni. A releváns tények elhallgatásának, a tények tagadásának, az
öncélú és körben forgó magyarázatoknak, a kérlelhetetlen előítéleteknek és az észérvek
negligálásának nincs helye egy ilyen vitában. Így megelőzhető, hogy az előítéletes monizmus
miatt süketek párbeszédébe keveredjenek a résztvevők.
Donelly alapvetően egyes szabadságjogok kulturálisan meghatározott korlátozásai terén
enged utat a relativizmusnak. Mint írja, Iránban 2001-es személyes tapasztalatai szerint a
legkülönbözőbb összetételű közönség előtt feltett kérdésére hasonló válaszokat kapott a
vallásszabadsággal kapcsolatban. A vallás szabadságának alapeszméjét szinte egy válaszadó
sem kérdőjelezte meg, ugyanakkor éles határt vont annak nyugatias és muszlim értelmezése
között. A hitehagyás és az ateizmus muszlim felfogás szerint elfogadhatatlan, egyébiránt
csupán a "szélsőségesnek" ítélt szektákkal kapcsolatban tapasztalt eltérést. Iránban a Bahaiokat üldözték, igaz, elfogadhatatlanul erőszakos eszközökkel, de mint Donelly emlékeztet rá,
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még az USA-ban is hoztak olyan bírósági ítéleteket, melyek egyes vallási közösségek
szabadságát korlátozták, például a Jehova Tanúiét.257
A szerző három szinten vizsgálja az emberi jogok egyetemességének problémáját:
1. Az alapelvek (fogalom) szintje. Itt a jogok megfogalmazása meglehetősen általános formát
ölt, olyat, mint az Egyetemes Nyilatkozat által használt megfogalmazások. Az élethez,
alapvető
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letartóztatástól, rabszolgaságtól való mentesség jogai az emberi méltóság olyan általánosan
osztott alapjait jelentik, melyeket minden védhető morális rendszernek el kell ismerni. A
jelenlegi nemzetközi közösségben elfogadhatatlan bármely emberi természetről alkotott
felfogás, vagy közösség, amelyik ezeknek az elveknek ellentmond. Az emberi méltóság
premodern, tradicionális értelmezései ugyankkor jelentősen relativizálhatják az egyes polgári
és politikai szabadságjogokat, mint a lelkiismereti szabadság, a véleménynyilvánítás
szabadsága, a társulás szabadsága, és a demokratikus hatalomgyakorláshoz fűződő számos
egyéb jog. Természetesen a tradicionális közösségek tagjai megelégedhetnek emberi
méltóságuk hagyományos elismerésével, és nem feltétlenül igénylik az imént felsorolt
jogokat, ugyanakkor ma már alig találhatunk olyan közösséget a világban, amelyeket ne
relatíve autonóm egyének alkotnának, egy többé-kevésbé modern állam keretei között.
2. A második szint Donelly szerint az interpretációk szintje. Az Egyetemes Nyilatkozatban
megfogalmazott elvek különbözőképpen interpretálhatók, belőlük különböző konkrét jogok és
kötelességek vezethetők le. Ezen a szinten elkerülhetetlen az interpretációk korlátozott számú
eltérése, legyen szó akár a szabad párválasztáshoz, akár a munkához való jogról. Igen
fontosnak tartom Donelly azon felismerését, hogy ezek az eltérések nem csak egyes kultúrák
között, hanem egy adott kultúrán belül is tetten érhetőek. Kézenfekvő példa erre a nyugati
kultúrkörön belül tapasztalható eltérések a halálbüntetés elfogadhatóságával kapcsolatban.
3. A harmadik szint a jogok konkrét alkalmazása. Itt még nagyobb eltérések mutatkoznak az
egyes emberi jogok konkrét védelme terén, és ezek az eltérések újfent nem csupán kulturális
természetűek, hanem legalább ennyire, vagy talán ennél is inkább jelentősek a gazdasági
különbségek, vagy a sajátos nemzeti történelmi tapasztalatok.258
Donelly szintén az átfedésekből létrejövő konszenzus mellett érvel, viszont ezt csupán az
absztrakt elvek szintjén látja megvalósulni, jelenleg még a jogok viszonylag szűk körére
vonatkoztatva. A politikai gyakorlatot vizsgálva állapítja meg, hogy ennek a csekély
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eredménynek a hátterében jórészt a domináns intézménycentrikus megközelítésre kell
rámutatnunk, ami különösen az Egyesült Államok emberi jogi politikáját jellemzi, ráadásul
ezt a politikát gyakran a helyi hagyományok súlyának alábecsülése is akadályozza abban,
hogy az emberi jogok szervesen befogadhatók legyenek a világ számos részén.
Donelly érvelése meggyőző, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a racionális eredetű, a
felvilágosodás örökségét is tükröző normák terjedésének az alapelvek szintjén is tapasztalható
akadálya az irracionális normák prioritása több közösségben, és különösen az egyre
befolyásosabb fundamentalista mozgalmakban. Abban teljes mértékig osztom álláspontját,
hogy különösen a gyarmati múlt öröksége miatt számos afrikai, ázsiai és latin-amerikai ország
fokozottan érzékeny a külső kritikákra, és ha a nemzetközi nyomás túllépi az átfedésekből
létrejövő konszenzust, akkor ez az érzékenység indokoltan növekszik. Ahol érveim eltérnek
Donelly fejtegetéseitől, az a társadalmi igazságosságnak az emberi jogoktól történő merev
elhatárolása részéről. A kasztrendszer sajátos társadalmi igazságosságot tükrözhet szerinte,
azzal, hogy az egyénnek biztos helye van a közösségben és általában a kötelezettségek
kölcsönösek, tulajdonképpen az emberi méltóság egyfajta -lehetséges- interpretációja. Mégis
nyilvánvaló, hogy a kasztrendszer, és az emberi jogok alapja, az egyenlő emberi méltóság
eszméje egymással összebékíthetetlen. Mint korábban részletesen kifejtettem, az emberi jogok
lényegét lehetőségek és képességek kiterjedt, és kölcsönösen összefüggő rendszereként
értelmezem. A globalizáció csak erősíti azt az igényt, hogy a kulturális és gazdasági
lehetőségek minél szélesebb körben váljanak hozzáférhetővé a világban. Az elemi szintű
iskolázottság hiánya például illuzórikussá teszi az alapvető emberi jogok jelentős részének
puszta felismerését is, és esélytelenségre kárhoztat az érdekérvényesítés legális területein. Az
emberi jogok háromszöge tehát éppen arra utal, hogy a társadalmi igazságosság minimuma, és
az emberi jogok egymást feltételezik, vagyis nem tekinthető a társadalmi igazságosság sajátos
értelmezésének a kasztrendszer, legfeljebb egy történelmileg meghaladott intézménynek egy
változó kultúrában. Megfordíthatjuk; a keleti civilizációknak tulajdonított fegyelmet,
tekintélyelvűséget sem kell, és nem is lehet kizárólag a nagy keleti kulturális
hagyományokhoz kötni (konfucionizmus, buddhizmus, sintoizmus, iszlám). Amartya Sen
megállapítását kölcsön véve, Konfuciusz semmivel sem inkább tekintélyelvű, mint Platón,
vagy Szent Ágoston, és az ázsiai hagyományok egyikéből sem hiányoznak a
szabadságorientált szempontok. A politikai szabadság modern felfogásának fogalmi
alkotóelemei éppúgy felbukkannak egyes felvilágosodás előtti nyugati gondolkodónál, mint
ahogy például Konfuciusznál, Asóka király, vagy éppen a 12. századi kairói Szaladin szultán
írásaiban. Sen így fogalalja össze: "A szabadságot nem csupán egyetlen kultúra tartja
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értékesnek, és nem csak a nyugati hagyományok teszik lehetővé, hogy a társadalmat a
szabadság szempontjából értelmezzük."259
A radikálisan relativista érvek gyakran a távoli múltra hivatkoznak, amikor a tradicionális
kultúrák normáit a jelenlegi nyugatias, vagy modernizációs kihívásokkal ütköztetik. Sem a
tradicionális iszlám közösségek, sem Afrika népei nem olyanok, mint a gyarmatosítás előtt.
Ma sokkal inkább a gyors kulturális változások korszakát éljük, amikor nem ritka a modern
értékek rajongással teli befogadása, illetve a nyugat bomlasztó hatása sem. A nyugat
bomlasztó hatása transznacionális áramlások szintjén jelentkezhet, gondoljunk például a
Thaiföldre irányuló szex-turizmusra, ami leírható cinikus módon a kereslet és a kínálat
találkozásaként, de a kiszolgáltatottságból adódó, a turisztikai ipar által támogatott emberi
jogi deficitként is.
Talán még ennél is ellentmondásosabb a tradicionális értékekre hivatkozó, harmadik
világbeli, de "nyugatias" elitek magatartása. Számos példa kínálkozik azoknak a
diktatúráknak a köréből, melyek a hagyományos közösségekre ritkán jellemző súlyos hatalmi
visszaélésekkel uralkodó zsarnokok vezetnek. Szegény országok korrupt és fényűző életet élő
vezetőiként nagyon is a nyugatias, individualista életformát preferálják, miközben nemzetközi
fórumokon

hazájuk

hagyományait

igyekeznek

védelmezni

a

"bomlasztó"

nyugati

individualizmussal szemben. Oligarchisztikus hatalomgyakorlásuk első számú áldozatai
éppen a valóban tradicionális közösségek, melyek esetenként lázadó vezetőit saját híveikre
cseréli, élőhelyük természeti értékeit elpusztítják, kíméletlenül megsarcolják, kiszolgáltatják,
vagy kizsákmányolják őket, a fejlesztésre fordítható összeget élelmiszer, iskolák vagy
kórházak helyett a fegyveres erőkre fordítják. A Harmadik Világ legsúlyosabb emberi
jogsértései hátterében nem tradicionális közösségek, hanem a felbomlott közösségek és
gyarmatok helyén maradt diktátorok, hadurak, és "modernizált" törzsi vezetők állnak. Számos
esetben a nyugati relativista gondolkodók ezeket az abszurditásokat nem vették számításba.
Elhitték például, hogy Mobutu Zaire-jében a tömeges kényszermunka csak az emberi jogok
színvak nyugati védelmezői számára tűnik embertelennek, és hogy ez valamiféle nemes törzsi
hagyomány folytatása. Valójában a gyarmati korszak robotmunkáját vette át az afrikai
hagyományokra előszeretettel hivatkozó diktátor. A Suharto Indonéziájában tapasztalható
súlyos elnyomás sem volt más ezek szerint, mint a már tárgyalt "ázsiai értékekre" épített
kormányzás. Olyan brutális emberi jogsértések, mint az indiai dalit nőkkel szembeni
nyilvános atrocitások a tömeges nemi erőszaktól kezdve a gyilkosságokig, vagy az ugyancsak
India egyes tartományiban a mai napig létező özvegyégetések ("szati") elkövetői is kaphatnak
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"enyhébb minősítést", vagy akár "felmentő ítéletet" is nyugati radikális relativisták részéről,
akik hajlamosak ezeket a gaztetteket a hindu vallás hagyományai közé sorolni.260 Ha így
fogjuk fel, akkor akár azt is hihetjük, hogy az öntudatos és hithű özvegyek önként mentek
elhalt uruk után a tűzhalálba, nem pedig különösen kegyetlen rituális gyilkosságok
áldozatai.261 Az ilyen, vak, vagy naív relativisták önkéntelenül válnak hallgatólagos
cinkosaivá azoknak a hatóságoknak, melyek szemet hunynak a bűncselekmények felett, vagy
nem tesznek meg minden tőlük telhetőt a tettesek felderítése érdekében.
Ahogy egyén és egyén közötti konfliktust a közösségi autoritás hivatott eldönteni, úgy
közösség és közösség, eltérő kultúrák konfliktusait egy átfogóbb közösség kell, hogy
rendezze. Ez csak úgy lehet morálisan elfogadható, ha ennek megvannak a semleges, pártatlan
elvei. Az egyetemes morális minimum elvei nem érdekek egyeztetéséből létrejött stratégiai
jellegű kompromisszumból, hanem az eltérő értékek ésszerű megvitatásából létrejött
konszenzusból ismerhetők fel.262 E nélkül a nemzetközi kapcsolatok nélkülözik a hatalmi
logika etikai korlátait. A nemzetközi küzdőtér etikai ellenvilágának a kifejlődését segítheti a
kommunikációs forradalom, és a hagyományos politikai és gazdasági szerveződési formáktól
eltérő újfajta, transznacionális civil társadalom erősödése.263Az ideális kommunikációs
közösség eszméjét leginkább egy bázisdemokratikus elvek szerint felépített, intellektuális
tekintélyekkel megerősített világfórum közelítheti meg a valóságban. Ennek volna a feladata a
kultúrák közötti érdemi párbeszéd megindítása, és ennek nyomán az emberi jogok
újrafogalmazása.
Amennyiben ez a gondolat túlságosan teoretikusan hangzik, adódik egy gyakorlatiasabb érv
is a konszenzus lehetősége mellett: A relativizmus egyik legnagyobb hibája ugyanis talán
éppen az, hogy túlságosan statikusnak láttatja a kultúrákat. Valójában minden kultúra egy
folyamat, ahol különböző szokások és normák intézményesülnek, módosulnak, vagy tűnnek
el. A szokások, normák adott pillanatban történő létezése nem jelenti azt, hogy azok az adott
kultúrán belül általánosan elfogadottak, optimálisak. A körülmények változásával a kultúrák
is változnak. A globalizáció ellentmondásos modernizációs kényszereket szül, melyek nem
hagyják érintetlenül a kultúránként eltérő szokásokat és normákat sem.
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A globalizációnak az emberi jogok egyetemességére gyakorolt hatásait illetően három
fontos kérdés merül fel. Az egyik nagy kérdés az ideális kommunikációs közösség felvázolása
után az, hogy a normaképzés nem racionális elemei mennyire hódolnak be az egyenlő felek
értelmes párbeszédéből körvonalazódó egyetemes morális minimumnak. A másik, hogy a
nemzetközi kapcsolatok mindenkor a politikai és gazdasági hatalmi érdekek által vezérelt
dinamikája legalább részben módosítható-e a fenti konszenzus létrejötte érdekében. A
harmadik, hogy az egyetemes morális minimum jogi kényszerrel történő védelméhez lesz e
megfelelő hatalmi tényező és elszántság a politikai hatalom különböző szintjein.
Olyan sajátos helyzet foglyai vagyunk, hogy egyfelől a tradicionális-törzsi irracionalitás
örököseiként működő közösségek, másfelől a célracionális, partikuláris gazdasági-hatalmi
érdekek kíméletlen képviselői a legfőbb akadályai az értelmes párbeszéd létrejöttének. Az
előbbi nem tud, az utóbbi nem akar az ideális kommunikációs közösség résztvevője lenni. Az
előbbi fél a nyugat etnocentrikus beavatkozásaitól, az utóbbi az emberi jogok leple alatt
folytatja hegemonisztikus törekvéseit. Az előbbi tipikus reakciója a nyugat-ellenesség, a
fundamentalizmus, az utóbbié a globális gazdaságból származó nehezen fenntartható óriási
előnyeinek hatalmi-katonai konzerválása. A szegényebb országok zsarnokai gyakran
védekeznek az emberi jogok hiányának külső számonkérésével szemben azzal, hogy ők
tradicionális típusú hatalmat gyakorolnak, a tradíciókat őrizve a nyugatias emberi jogokkal
szemben. Hatalmuk gyakorlásának díszleteiként gyakran hivatkoznak "ősi szokásokra", isteni
akaratra és normákra.
Érdemes néhány ponton ütköztetni a nyugati kultúra és az ettől lényegesen eltérő, zömében
déli és keleti kultúrák (az egyszerűség kedvéért az ún. fejlődő világ) meghatározó értékeit és
jellegzetességeit. Természetesen túlzó a leegyszerűsítés mindkét vonatkozásban, de talán az
ütközések főbb pontjait így könnyebb felismerni. A nyugati értékrend alapvető
jellegzetessége az individualizmus, szemben a dél és kelet valamilyen kollektivizmusával. A
nyugati közösségi modell meghatározó jellegzetességévé vált az önkéntes társulás elve, ahol a
kölcsönösen elfogadott értékek teremtettek laza kohéziót. Emellett egyre nagyobb szerepet
kaptak a funkcionális, illetve csak az érdekek mentén érintkező közösségek, melyekkel
szemben a nem-nyugatias kultúrákban fennmaradtak a tradicionális közösségek, melyek
születési renden alapulnak, és erkölcsi homogenitást követelnek meg. A nyugatias
emberképben lényegesen jelentősebb szerepet játszik a homo oeconomicus, a racionális,
önérdekkövető, versengő embertípus, mint a függőségi viszonyoktól erősen meghatározott,
hagyományos kooperatív szerepek szerint működő nem nyugati világban. Lényeges
különbség, hogy az állampolgárságnak nyugaton sokkal nagyobb jelentősége van, mint
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másutt, hiszen az állampolgári státusszal formálisan egyenlő jogok járnak, míg a fejlődő
világban az állampolgárság jelentőségét lényegesen csökkenti a törzsi, vagy feudális keretek
érintetlensége. Mindez megmutatkozik a politikai viszonyokban is, hiszen a nyugatias polgári
demokrácia nem verhet gyökeret egy születési előjogokat fenntartó, szélsőséges anyagi
egyenlőtlenségek által szabdalt társadalomszerkezetben. A fejlődő világban nem ritka, hogy a
formálisan elismert politikai hatalom tényleges autoritása csak az adott állam területének egy
részére terjed ki. Más részeken törzsi-katonai uralom érvényesül, melynek gyakori célja az
államhatalom erőszakos megszerzése. Ennek okán a totalitárius tendenciák és a súlyos emberi
jogsértések visszaszorítására nincs sok esély.264 A nyugati világ értékrendjében a fogyasztói
szemlélet minden alternatív tendencia ellenére meghatározó szerepet játszik, ami kisugárzik a
fejlődő világra is, de ott a kielégíthetetlen vágyak miatt súlyos feszültségeket és frusztrációt
szül. Ez a kulturális-vallási önazonosság újradefiniálásához vezet, mely gyakran konfrontatív
jelleget ölt.
Az 1999-2001 között készült globális értékrend-vizsgálat jelentősen árnyalja ugyan az imént
felvázolt képet, de a lényegi elemeket nem cáfolja. A vizsgálat 4 szempont alapján helyezte el
egy koordináta rendszeren a vizsgált országokat. Ezek: 1. tradicionalitás 2. racionális-legális
értékek, 3. "túlélés", ami az anyagi javakkal és biztonsággal kapcsolatos értékekre utal, 4. a
jólét "posztmodern" értékei, mint a tolerancia, szabadság, természeti környezet. Nem
meglepő, hogy ez utóbbi posztmodern értékek leginkább a svéd, a dán, a holland, a finn
társadalmat jellemzik, melyek a tradicionalitás versus racionális legális értékek tengelyén
középen helyezkednek el. A "túlélés" és a tradicionalitás értékei jellemzik elsősorban Afrika
és Ázsia szegényebb országainak lakóit. Még a dinamikusan növekvő gazdaságú ázsiai
országok, mint Indonézia és Szingapúr lakói körében is erős a tardicionális értékek tisztelete,
és a posztmodern értékektől való távolságtartás. A régi (15-ök) Európai Unión belül a legtradicionalistább ország Írország, a legtöbb régi tagállam a skála középpontjában, a
posztmodern értékek felé többé-kevésbé nyitottnak mutatkozik (a legkevésbé a 15-ök közül
Portugália). Talán nem meglepő, hogy az individualistának tartott amerikaiak magukat sokkal
inkább hagyományőrzőnek, vallásosnak és családcentrikusnak mondják, és közepesen
nyitottak a posztmodern értékek felé. A racionális-legális értékek leginkább a konfuciánus
országokban (Japán, Dél Korea), és a volt kommunista országokban jellemzőek, közülük
leginkább Oroszországban, legkevésbé Lengyelországban, míg a posztmodern értékek iránti
nyitottság a többiektől lényegesen eltérő mértékben Csehországot és Szlovéniát jellemzi.
Latin Amerika országai eltérő mértékben inkább tradicionális értékeket vallanak
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Horvátországgal együtt, és átlagosan enyhe mértékben nyitottak a posztmodern értékek
felé.265
A társadalmi értékekben kimutatható sokféle kombináció ellenére a modern állam egyik
alapvető jellegzetessége a szekularizáció, és a racionális-legális működési rend. A
szekularizált, világi alapokon álló modern (nyugatias) állam és jogrend képviselői sokszor
értetlenül tekintenek a szakralitás újkeletű térhódítására, különösen az iszlám világban.266 A
racionális normaképzés területe a "vallási reneszánsszal" szűkül, ehelyett a nem racionális,
kinyilatkoztatásból levezetett, tekintélyelvű normák fenntartása és erősítése zajlik. Az emberi
jogok szempontjából természetesen óriási jelentőségű a kinyilatkoztatáson alapuló normák
lehetséges egyetemes minimuma, de ennek kifejtésére jelen dolgozatomban nem
vállalkozhatok.267
Mindezeket a kulturális távolságokat mélyítik azok a súlyos gazdasági, demográfiai
egyenlőtlenségek, melyeket a globalizmus ideológiája vagy elhallgat, vagy morálisan és
racionálisan igazolhatónak állít be. A globalizmus nyugati ideológia, és erősen rontja a
kultúrák közötti érdemi párbeszéd fentebb vázolt esélyeit.268
Vannak azonban olyan tendenciák is, amelyek segíthetik ennek a párbeszédnek a
megkezdését. Különösen figyelemre méltó a globális problémák tudatosodása, mind az
intellektuális közvéleményben, mind a transznacionális mozgalmakban. A két erő egymásra
találásának is akadnak bíztató példái.269 Az interkulturális kommunikáció lehetőségei az
informatikai és távközlési forradalommal ugrásszerűen megnőttek. Ennek a jelentőségét csak
növeli az, hogy az ilyen kommunikáció hatalommentes, informális, sőt, szinte
ellenőrizhetetlen. Ez fokozott felelősséggel jár, de csak úgy mozdíthatja elő az egyetemes
emberi jogok ügyét, ha az információ eljut azoknak az óriási tömegeknek akár csak egy kis
részéhez is, akik ma ettől elzárva élnek. A fennmaradásért vívott hobbesiánus harc mellett
megjelenhet a szolidaritás, melynek riasztó hiánya ma baljós árnyként vetül a társadalmi és
interkulturális kapcsolatokra.
Összegezve: egyelőre teljességgel kiszámíthatatlan a globalizáció számos vonatkozásban
ellentmondásos kulturális hatásainak emberi jogi hozadéka. Az emberek és eszmék
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mobilitásának hihetetlen mértékű leegyszerűsödése és felgyorsulása hosszú távon
fenntarthatatlanná tette a modernizációs kihívásokkal szembeni teljes izolációt hirdető
rendszereket. A globalizáció felerősítette a nem-területi kötődésű közösségek jelentőségét
(foglalkozás, vallás, társadalmi osztály, fogyasztói csoportok stb.), és ezzel együtt a globális
vonatkozási pontok, kozmopolita értékek iránti érzékenységet is. Ezek között éppen az emberi
jogok, és az ökológiai értékek a legfontosabbak. A globalizáció univerzalizmusának
ellenhatásaként jelentkezik számos vonatkozásban ugyanakkor a partikularizmusok
felerősödése, azaz a közvetlenül jelenlevőnek, átélhetőnek az újra(fel)értékelődése.270 Ebben a
bonyolódó, nehezen

áttekinthető "világfaluban" bizony keletje van a végletesen

leegyszerűsítő szembeállításoknak, például hogy a "szabad világ" áll szemben a
"terroristákkal" és a "gonosz tengelyével".271 A globalizáció kulturális, technikai szférájában
óriási lehetőség rejlik a kultúrák közötti párbeszéd vonatkozásában, amennyiben a
"hálózatokba" való bekapcsolódás esélyei méltányosabbá, egyenlőbbé válnak, és a személyek
mobilitását nem csupán a migráns, a megélhetési drogfutár és alkalmi árus, valamint az
egzotikumra vágyó túrista, vagy profitra törekvő üzletember dichotómiája határozza meg.

5. Összegzés

Napjainkra egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a globális problémákra nem lehet adekvát
választ adni a hagyományos politikai eszközökkel. Az újraértelmezett emberi jogok eszméje
adhatja meg azt a morális iránymutatást, ami a nemzetközi gazdasági és politikai hatalmi
tényezők számára esetlegesen megteremtheti a hatalom humanizálásának lehetőségét. A
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globális diskurzusban jelentős szerepet kaptak az egyetemesnek tekintett emberi jogok, még
ha ennek gyakorlati eredményei erősen kérdésesek is.
Az emberi jogok eszméjének átültetése a tételes jogba egy hosszú folyamat, ami a polgári
államok kialakulásával vette kezdetét Európában és Észak-Amerikában, majd a második
világháború után határozottan a globális emberi jogi rendszer kiépülése felé vette az irányt. A
két meghatározó nemzetközi (1966-os) egyezségokmányhoz272csatlakozó államok száma igen
magas, ami látszólag az emberi jogvédelem terén mutatkozó széles körű egyetértést, ha úgy
tetszik kultúrák közötti konszenzust mutat.273 A valóság, mint annyiszor, ezúttal is eltért a
hangzatos jogi kötelezettség vállalásoktól. Az emberi jogok egyetemességéről az elmúlt 30-40
évben élénk vita bontakozott ki, melyekben gyakran megkérdőjelezik a nyugatitól eltérő
kultúrák befogadó készségét. Az emberi jogok rendszere egymásra épülő újabb és újabb
generációk sorozata, ami olyan kiterjedté vált a huszadik század végére, hogy a rendszeren
belüli prioritások, hangsúlyok újragondolása a globalitás korában elkerülhetetlennek látszik.
A globalizáció komplex folyamata, melynek dinamikáját több, egymással is összefüggő
szférában célszerű vizsgálni (technológia, gazdaság, pénzügyek, politika, jog, katonai ügyek,
környezeti problémák, munkaerő-eloszlás),274sürgetővé teszi ezt az igényt. Az emberi jogok
egyetemes érvényesülésének esélyei ugyanis nagyban függenek a globalizációs folyamatok
irányától, és attól, hogy komolyan veszzük-e az emberi jogok eszméjében implicit módon
megfogalmazott morális iránymutatást, az ember méltóságának feltétlen tiszteletét, az egyén
választási lehetőségeinek biztosítását és ezeknek a választásoknak az elismerését, végső soron
az ember képességeinek a kifejlődését a lehető legtöbb ember számára a lehető legmagasabb
szinten élvezhető életminőség keretei között. Az autonóm élethez mindenekelőtt a
létfenntartáshoz és a személyes biztonsághoz fűződő alapvető szükségleteink igényelnek
garanciákat.275
A kétpólusú világrend megszűntével az emberi jogok ügye (is) látszólag kegyelmi
pillanatot élvezett, de tizenhét év távlatából biztosan állíthatjuk, hogy a világ helyzete
összességében nem javult emberi jogi szempontból, és új típusú, súlyos válságjelenségek
erősödtek fel, mint a globális terrorizmus, vagy a környezeti világválság. A hidegháború, a
világrendszerek szemben állásának idején az emberi jogok alapvetően ideológiai
272
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eszközökként funkcionáltak. A "szabad világ", a Nyugat, számon kérte a szovjet tömb
országain a szabadságjogokat, miközben az USA a legvéresebb katonai juntákat segítette
hatalomra, vagy tartotta a hatalomban, például Latin Amerikában, a keleti oldal pedig azzal
érvelt, hogy a gazdasági-szociális alapjogok csak a szabadságjogok erőteljes korlátozásával
biztosíthatók. A kétpólusú világ megszűnésével és a globalizáció felgyorsulásával tetőzött
ugyan egy jelentős demokratizálódási hullám a világban - elég hazánkra és szomszédaink egy
részére utalnunk- az emberi jogok ügyében mégis az elvárhatónál sokkal kevesebb pozitív
elmozdulás következett be. Ennek okát elsősorban abban látom, hogy nem szűnt meg az
emberi jogok ideológiai funkciója, a gyakorlatban az "atlanti uralkodó osztály" érdekeinek
védelmét szolgálta és szolgálja a mai napig.276 Amennyiben az "atlanti uralkodó osztály"
fogalmát néhány államra, mondjuk a G8-ra értelmezzük, olybá tűnhet, hogy a kortárs emberi
jogi rezsim könnyen hódol be hatalmi, geopolitikai érdekeknek, például a törökországi
kurdok, a csecsenek, vagy számos latin amerikai konfliktus esetében. A súlyos emberi
jogsértések gyakorta etnikai konfliktusok következményei, melyek nem ritkán éppen az
egységesítő globális tendenciák ellenhatásaként fellépő erők közötti összeütközések. A
globalizáció számos új identitást tesz (könnyebben) választhatóvá, ugyanakkor a
fragmentációt is erősíti.277 A globalizáció emberi jogi kockázatainak ez a terület korántsem
elhanyagolható oldala, de munkámban egy másik problémacsoportra koncentráltam. A
világméretűvé terebélyesedő gazdasági verseny következményeként elsősorban a szűkülő
erőforrásokhoz, vagy a piac számára értékes nyersanyagokhoz, javakhoz való zavartalan
hozzáférés igénye akadályozza az egyetemes humanizmus kibontakozását. Az egyetemes
humanizmus igen utópisztikusnak hangzó kifejezés. Mindazonáltal hiszek abban, hogy
számos ponton "lehet más a világ".278 Amint a modern államok fokozatosan nyitottak az
emancipációs törekvések felé, és elfogadták a gazdasági, szociális és kulturális emberi
jogokat, ugyanígy volna szükség ezeknek a jogoknak egy globális társadalmi szerződésen
alapuló, legalább minimális, de kikényszeríthető védelmére. A globalizáció éppen az
ellenőrizhetetlen és elszámolhatatlan új hatalmi centrumokat erősíti, amit csak ily módon
lehetne ellensúlyozni. Az első lépés, a nyilvánosság erősítése, és valójában e téren már
komoly eredményeket könyvelhetünk el. További fontos előrelépések történtek az Európai
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Unió, az Európa Tanács valamint a genocídiumokra való jogi válaszokként létrejött két
nemzetközi büntetőbíróság; a hágai és az arushai tevékenységének köszönhetően.
A legnagyobb gond a globális tőkés gazdaság erőteljesen polarizáló hatása, melynek
következtében nem csak a szegény és a gazdag országok közötti ellentét éleződik ki, hanem a
gazdag országokon belüli társadalmi egyenlőtlenségek is fokozódnak. A globális tőkés
gazdaság eddig egyedülálló módon egyszerre képes volt kivonni magát az állami kontroll
alól, és megakadályozni a hatékony nemzetközi kontroll kiépülését. Az ötvenes-hatvanas
években először óriási mennyiségű pénz és hiteltömeg jelenik meg az államok ellenőrzésén
kívül,

majd

a

világpiaci

versengés

kihívását

először

felismerő

cégek

válnak

transznacionálissá, vagy multinacionálissá, és válnak az elmúlt két évtizedben a világpiac
domináns szereplőivé. Ezek a változások az egykoron szuverénnek tekintett államokat a
nemzetközi szereplők közötti verseny egyik szereplőjévé alakítják, amelyeknek szélesebb
nemzetközi nyilvánosság előtt kell folyamatosan bizonyítaniuk, gyakran az óriási cégekkel
szemben, a nemzetközi szervezetek nyomására, vagy épp ezekkel szemben, hogy
megkerülhetetlenek a nemzetközi rendszerben.279
Annak ellenére, hogy a globalizáció narratívái közé bekerült az egyetemes emberi jogok
ügye, sokszor a tényleges emberi jogi érzékenységet éppen a globalizáció-kritikus, vagy ha
úgy tetszik nemzetközi antikapitalista mozgalmakban érzékelhetjük. A globalizáció utat
nyitott a kizárólag nemzeti, geopolitikai érdekérvényesítés helyett az ún. globális problémákra
érzékeny politizálásnak. A döntő kérdés az, hogy az emberi jogi mozgalom meg tudja-e
tartalommal tölteni ezt a kínálkozó lehetőséget úgy, hogy érdemben befolyásolja a hivatalos
politikát.

A tisztán látás érdekében azért gyorsan szögezzük le: a globalizáció különös

házasságokat produkált kritikusai között, hiszen a nyugati gyökerű alternatív globalizációt
sürgető progresszió ellensége ugyanaz, mint a vallási fanatikusok progresszió-ellenes nyugat
gyűlölete, még akkor is, ha az eszközök és a célok tekintetében jelentősek a különbségek
közöttük. Azt sem szükséges tagadni, hogy a globalizáció-kritikus mozgalmak jelentős
részben nem rendelkeznek a jövőre vonatkozó koherens vízióval, és egyszerre támadják
például a szabad piacot és az EU agrár protekcionizmusát. Korábban sem állítottam azt, hogy
egy kellően szabályozott kapitalizmus, és vele együtt a legfejlettebb gazdaságú államok ne
lehetnének a változások motorjai. Ellenkezőleg, amellett érveltem, hogy soka ekkora távolság
nem volt a gazdasági-társadalmi lehetőségek, és reális történések között, mint napjainkban.280
279
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Munkámban amellett érveltem, hogy a polgári és politikai szabadságjogok, valamint a
gazdasági, szociális, kulturális emberi jogok egymástól elválaszthatatlan egységet alkotnak,
és mindez ráadásul összhangba hozható a fenntartható fejlődés egyre sürgetőbb igényeivel.
Sokat javíthat az emberi jogok helyzetén, ha a fejlődés/fejlesztés minden gazdasági, pénzügyi
programját az emberek életminőségének javítása, mint abszolút prioritás hatja át. Ennek
napjainkban legtöbbször éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Az ún. fejlesztési programok a
gazdasági óriások érdekeit szolgálják, és a nemzetközi politika sem képes hosszú távú
globális érdekeket, így különösen a világszegénység enyhítést, a környezet hatékonyabb
védelmét szolgálni.
A fejlesztéssel, modernizációval kapcsolatos anomáliák közvetlenül emberi jogi krízisek
okozói lehetnek. Elég csupán a már említett Ogoni-ügyre gondolni, vagy a hírhedt bolíviai
Cochabamba városában kitört lázadásra utalni, amelynek vízkészletét a Világbank nyomására
privatizálták 1999-ben.
Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Bizottsága gyorsan reagált: 2002-ben
nyilatkozatot fogadott el a vízhez való emberi jogról, mely szerint "mindenkinek joga van
elegendő, biztonságos, kielégítő minőségű, fizikailag elérhető és megfizethető (!) vízhez a
személyes és háztartási használatához.(…) A vizet a társadalmi és kulturális javak részének
kell tekinteni, nem pedig piaci árunak".281 Ezzel a nyilatkozattal csak egyetlen baj van: nincs
jogi kötelező ereje.
A "fejlesztéssel" összefüggésbe hozható szerteágazó emberi jogi problémák hátterében a
leggyakrabban ugyanazokat az okokat találjuk. Az egész nemzetközi rendszerre jellemző,
hogy hatalmát, erejét azoktól a privilegizált elitektől nyeri, akik erős államok erős gazdasági
szereplői, vagy politikusai. A 60-as évektől a nyolcvanas évek végéig rivalizáló fejlődés
koncepciók, vagyis a liberális kapitalista modell illetve a központi, állami irányítású
"szocialista" modell egyaránt megfelel ennek a leírásnak. Mindkét modell kizárólag a
gazdasági növekedésre, és az intézmények saját elképzelésük szerinti átalakítására
koncentrált. Napjainkra egyértelműnek látszik a szegény országok vonatkozásában mindkét
modell kudarca. A szocialista blokk irányában megszűnő alkalmazkodási kényszer a 90-es
évekre nem eredményezte a liberális kapitalista programok felülvizsgálatát, amint ez
elvárható lett volna. Ellenkezőleg, az angolszász világban már a 80-as években (Tatcher és
Reagan) kibontakozó konzervatív gazdaságpolitika neoliberalizmus néven a globális
gazdaságot meghatározó, kizárólagos elvrendszerré nőtte ki magát. A liberalizáció,
281
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dereguláció, privatizáció "szentháromsága" a legtöbb szegény ország számára a jövő
tartalékainak kiszolgáltatását, függést, az oktatás és az egészségügy fejlesztésének leállítását,
súlyosbodó

kirekesztődést,

míg

a

gazdag

országokban

növekvő

polarizációt,

létbizonytalanságot, demokrácia-deficitet és romló bűnügyi helyzetet eredményezett.
Kétségtelen, hogy ugyanez egy szűk elit számára ezzel szemben az anyagi gazdagodás
elképesztő távlatait nyitotta meg.
A fejlődés alternatív modelljei a fentiekkel szemben a részvétel, a közösségi ellenőrzés, és a
gazdaságon kívüli, poszt-materiális értékek fontosságát hangsúlyozzák. A fejlődés
emberközpontúságának biztosításához mindenekelőtt öntudatos, (emberi) jogaikat ismerő
egyénekre van szükség. Az autonóm egységekre, erős helyi közösségekre épülő fejlesztési
politikák

elkerülhetik

a

kulturális

etnocentrizmust,

és

a

negatív

technológia

transzfereket.(Lásd a 3. és a 4. fejezeteket). Az erős helyi közösségekkel kiválóan együtt
tudnak működni nemzetközi civil szervezetek, szakértői hálózatok, melyek segítségével a
helyi szükségletekre és értékekre leginkább érzékeny modernizációs programok indíthatók el,
mindenekelőtt helyi forrásokra támaszkodva.
Természetesen ehhez jelentős külső tőkére is szükség van, de célszerű ezt a lehetőséget nem
átengedni a profitéhes külföldi óriástársaságoknak, hanem szigorú nemzetközi szabályok
mellett például közvetlenül a gazdag országokból származó segélyek ellenőrzött
felhasználásán keresztül biztosítani. 2006-ban a G8-ak gazdasági és pénzügyminiszterei
elkötelezték magukat a szegény országok egyes hiteleinek átütemezése, esetenként
elengedése, valamint a segélyek jelentős emelése mellett. Az EU 2015-ig ígérete szerint
megduplázza a segélyeket. Ha ezt ütköztetjük azzal a ténnyel, hogy az USA nemzeti
bevételének mindössze 0.016%-át (2006) költi a szegény országok megsegítésére, ugyanez a
szám a fejlett országokra átlagolva 0.25%, talán illúziónak tűnhet az ENSZ Milleniumi
Fejlesztési Célok között megfogalmazott elvárása, hogy a fejlett országok átlagosan 0.7%-ot
fordítsanak nemzeti bevételeikből segélyezésre 2015-ig. Lehet, hogy sikerül javítani a
segélyek felhasználásának ellenőrzésén, és akkor talán könnyebben látja majd be a leendő
amerikai elnök azt is, hogy nem rakétákkal és bombákkal lehet "exportálni" a demokráciát,
hanem például a helyi oktatás, egészségügy fejlesztésével, az alulról építkező közösségek
bevonásával. Ha a helyi társadalmat sikerül az emberközpontú fejlesztés ügye mellett
elkötelezett személyeknek, emberi jogi aktivistáknak kellőképp megszervezni, akkor meg
lehet kerülni, illetve hosszabb távon meggyengíteni az esetleg korrupt központi politikai
rendszereket. Tudván azt, hogy a pénz mozgatja a világot, és adja a hatalom legfőbb bázisát,
megkockáztathatjuk: a globalizáció felszabadít olyan lehetőségeket és energiákat, amelyek
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ennek a ténynek érdemi ellenzékévé válva sürgetik, kikényszerítik a változást, ami a globális
kormányzás humanizálását indítja meg.
Amit legvilágosabban az alternatív globalizációért küzdő emberi jogi mozgalmak mondanak
ki, adatokkal igazolható tény: az elmúlt két évtizedben nőtt a világban abszolút
szegénységben élők száma. Ha az abszolút szegénységi küszöb a napi 2 dolláros jövedelem,
akkor jelenleg az emberiség mintegy 45%-a, 2.8 milliárd ember él ennyiből, vagy ennél
kevesebből. A szegénységgel kapcsolatos halálozások száma naponta 50 ezerre tehető, ami az
összes halálozás egyharmada. Az utóbbi ötven évben az emberiség legszegényebb és
leggazdagabb egyötöde közötti - életminőségben mért - különbség több mint a duplájára nőtt,
jelenleg kb. 70-szeres. A jómódú országok polgárainak átlagos vásárlóereje ötvenszer
nagyobb, mint a szegény 2.8 milliárd emberé, ráadásul utóbbiak mindössze a világ
jövedelmeinek 1.2 %-ával rendelkeznek. A világ jövedelem mindössze 1%-ának (312 milliárd
dollárnak évente) a szegényekhez történő újraosztásával gyakorlatilag megszüntethető lenne a
legsúlyosabb szegénység a világban. (Az USA törvényhozása ennek az összegnek csaknem
1/5-ét szavazta meg az iraki katonai manőverek további pótlólagos finanszírozására).
Napjainkban 300 millióval több ember él abszolút szegénységben, mint 10 évvel ezelőtt. A
globalizáció legnagyobb vesztesének tekinthető Afrikában a 90-es években huszonkét ország
növekedési rátája negatív volt, a legextrémebb példa a Kongói Köztársaság -35%-os
visszaesésével. A kontinens külső adóssága 1980 és kétezer között megháromszorozódott.
Egy átlagos afrikai tanulóra a világ oktatási kiadásainak mindössze 1/12-ed része jut, ami
szintén visszaesés a 70-es évekhez képest. Általánosságban 1991 és 2001 között 80 fejlődő
országban csökkent az egy főre jutó jövedelem.282

Az abszolút szegénység önmagában

alapvető emberi jogoktól foszt meg, és további súlyos emberi jogsértések előidéző oka, és
fordítva, súlyos emberi jogsértések okozhatják és konzerválhatják az abszolút szegénységet.
Valami nincs rendben tehát a politikánkkal, hiszen a súlyos szegénységtől való teljes
elszigeteltségünk éppen a globális piac terjeszkedése miatt egyre inkább fikcióvá válik. Ezt a
fikcióra épített hitet, mely szerint semmi közünk a tőlünk távoli szegényekhez, éppen a
globális tőke, és az annak érdekeit morálisan igazolni hivatott ideológia igyekszik ébren
tartani.
Az emberi jogok rendszerét az alapvető emberi szükségletekre koncentrálva újra kell
gondolni. Ahogy sikerült újabb és újabb csoportoknak kivívni az emancipációt az emberi
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jogok története során, ahogy újabb és újabb emberi jogigények váltak a tételes jogok részévé,
úgy lehet és kell az emberi jogi rezsimet a globális kihívásnak megfelelően átalakítani. A
fejlődéshez való jogot, mint emberi jogot tartalommal kell megtölteni, és egy átstrukturált
nemzetközi rendszerben kikényszeríthetővé tenni. Ez az elvárás nem csupán magasztos
humánus eszmék alapján indokolt, hanem a nagyobb rossz megelőzése (tömeges migráció,
szétterjedő járványok, pénzügyi világválság, tovább erősödő terrorizmus, ökológiai
összeomlás, instabilitás, ősi kultúrák teljes eltűnése stb.) érdekében is.
2003-ban jelent meg az arab szakértők széles körének bevonásával készült The Arab Human
Development Report 2003.283 A jelentés kiemelte, hogy az ún. humán tényező helyzete
általánosságban romlott az arab világban az elmúlt másfél évtizedben. Egyértelműnek tűnik a
jelentés alapján, hogy általános modernizációs válság mutatkozik ebben az óriási térségben,
melynek okai szerteágazóak ugyan, de sok szempontból paradigmatikusnak tűnnek, és
alátámasztják az eddig leírtakat. Három területen mutat súlyosbodó tüneteket: az általános
tudásszint, a szabadságjogok, és a nők helyzete. Az írástudatlanok aránya a legmagasabbak
közé tartozik a világban, (az Arab Liga legújabb, 2008-as adatai szerint csaknem 100 millió
az írástudatlanok száma az arab világban!) az oktatási rendszerben és a könyvkiadásban
nagyon magas arányt foglal el a vallás, a K+F kiadások világviszonylatban is a
legalacsonyabbak közé tartoznak. (Átlag 0.2% a bruttó nemzeti termékhez viszonyítva). Az
iszlám tanok fundamentalista értelmezései és az elnyomó politikai rendszerek közötti
szövetség miatt sem a véleményszabadság, sem a társulási szabadság nem érvényesül sok
helyen, a lelkiismereti szabadságról és a nők egyenjogúságáról nem is beszélve. A nők
alávetettsége egyébként számos más vonatkozásban is akadályozza a fejlődést, és egyéb
súlyos emberi jogsértésekhez vezet, például a személyek fizikai biztonságához fűződő
jogainak, a gyermekmunka és a rabszolgaság tilalmának, az oktatáshoz és a kultúrához fűződő
jogoknak a sérelméhez, valamint hozzájárul az elképesztő méretű (évi 7.7%-os)
népességnövekedéshez. A jelentés a globalizációt jelenlegi formájában olyan folyamatnak
tartja, amely a gazdag és erős nemzetek érdekeit szolgálja, világgazdasági dominanciájukat
biztosítja. Amennyiben a "globális kormányzás" nem mozdul el a fejlődő országok
szükségletei és kívánalmai felé, a globalizáció nem fogja erősíteni ezen nemzetek fejlődését.
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A szélesebb ismereteken, a nyitottabb gondolkodásmódon, a legalább részben szekuláris

jogrenden alapuló társadalmak megteremtéséhez azonban megfelelő külső feltételrendszer is
szükségeltetik.
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Ennek az "új gazdasági világrendnek" a legfontosabb pillére a fentebb már említett minimális
globális redisztribúció lenne, vagyis a Milleniumi Fejlesztési Célokban foglaltak következetes
végrehajtása. Fontos szerepet játszhatna az ún. Tobin-adó, amely a valutaátváltásokat, opciós
ügyleteket, deviza-átutalásokat sújtaná mintegy 0.5%-os kulccsal, valamint a tőkeáramlások
és a származékos ügyletek szabályozása, esetenként korlátozása. Amíg a világ vezető
hatalmai nem képesek kilépni a versengő államokra és kizárólag (rövid távú) nemzeti
érdekekre alapozott "vesztfáliai-típusú" politizálásuk szűk keretei közül, addig nehezen
kényszeríthetők ki azok a komolyabb strukturális változások, melyek a fenti gazdasági
intézkedéseket garantálnák.285 "A globalizáció emberi költségei olyan szinten vannak már,
ami a demokráciák egész társadalmi szerkezetét eddig még sosem látott módon teszi próbára.
Ez kihívás a politikai és gazdasági vezetők számára, mutassák meg, tud-e az új globális
kapitalizmus úgy működni, hogy nem csak a konszernigazgatóknak és a befektetőknek hoz
hasznot, hanem a többségnek is."286Ezt Kalus Schwab, a davosi Világgazdasági Fórum
kitalálója és elnöke nyilatkozta, akit valószínűleg nem vádolhatunk az alternatív mozgalmak
irányában elfogultsággal.
Tudvalevő, hogy a katonai erővel való rendelkezés a biztonság záloga lehet a
világpolitikában. Az ENSZ BT jelenlegi formájában mégis többször tűnik a béke
megőrzésének akadályaként, semmint garanciájaként. Az állandó BT tagság helyett sokkal
szélesebb, a világ különböző civilizációit arányosan reprezentáló Biztonsági Tanácsra volna
szükség, a Közgyűlés jogkörének jelentős kiszélesítése mellett. A legfontosabb gazdaságipénzügyi intézményeket, mint a Világbank, az IMF és a WTO egyértelmű ENSZ ellenőrzés
alá kellene vonni. Miután az ENSZ szakosított intézményeiről van szó, semmi sem indokolja,
hogy a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsában 70, vagy 85%-os többséggel kelljen
elfogadni a határozatokat, és azt sem, hogy a 6 legfejlettebb ipari ország együttesen a
szavazatok közel 45%-átbirtokolja (v.ö. a 2.3 alfejezetben leírtakkal!). Az IMF-et
egyértelműen az ENSZ Gazdasági Szociális Tanácsának alárendelt, a Közgyűlés által
elszámoltatható szervezetté kell tenni. Ez a szervezet lehetne felelős a globális adók
beszedésért, a szegény országok adósságának fokozatos rendezéséért. A Világbankot sokak
szerint egészen egyszerűen be kell zárni, és mindenképpen szakítani kell az egyoldalúan
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exportvezérelt gazdasági növekedést támogató programokkal. A WTO helyett egy olyan
ENSZ ügynökségre volna szükség, amely megkezdené a méltányosabb multilaterális
kereskedelmi megállapodások kidolgozását, az ügynökség a lehető legnagyobb mértékben
függetlenedne a multinacionális társaságoktól, hiszen éppen annak érdekében hozna
szabályokat, hogy a profitért folytatott versengés szociális és környezeti szempontú korlátokat
kapjon. Így elérhető közelségbe kerülhetne az a legfontosabb béketeremtő eszköz, hogy a
fejlesztési politikák az emberek életminőségét, a legalapvetőbb emberi jogokat tekintsék első
számú szempontnak.
Alapvetően elhibázottnak, sőt inkább a hegemón pozícióból kimunkált ideológiának tartom
azt a neoliberális tételt, mely szerint a szabad piac a szegények (szegény országok) előnyét
szolgálja, ezért a piacok teljes megnyitása a szegény országok felemelkedésének nyitja. A
hegemónia Gramsci szerint az uralkodó hatalom, vagy hatalmak által univerzális fogalmak
segítségével meghatározott rend, melyet mindenki számára hasznos rendként sikerül
bemutatni. Badie és Smouts szerint a "hegemonikus rend túllép az államközi kapcsolatok
szféráján, egyének, szervezetek, filozófiai irányzatok és államok azonosítják magukat ezzel a
renddel: ugyanazokat az értékeket, normákat és gondolkodásmódot osztják".287 Ami a globális
tőkés gazdaság, és a hozzá kapcsolódó fogyasztói típusú szemléletet illeti, nos, ez ténylegesen
egy hegemonikus "rendnek"(Marcuse-val szólva irracionális racionalitásnak) tűnik, és
dolgozatom egyik fő faladatának azt tekintettem, hogy az egyetemes emberi jogok eszméjét
erről leválasszam.
Amikor azt olvassuk, hogy az a munkaerő alacsony költségei vonzzák a tőkét, és ha ez
kiegészül megfelelő színvonalú oktatással és politikai stabilitással, akkor ez középtávon a
bérek kiegyenlítődéséhez és gyorsuló fejlődéshez vezet, ezzel bizonyos termelési ágazatok a
gazdag

országokból

a

szegényebbekbe

helyeződnek

át,

számos

kérdés

marad

megválaszolatlanul: 1. Marad-e a tőke akkor is, ha a bérek az említett kiegyenlítődési
folyamat következtében növekedni kezdenek? 2. Ki növeli ezeket a béreket, az állam, vagy az
erősödő érdekérvényesítő erővel rendelkező munkavállalók kényszerítik ki, netán a jóindulatú
tőkések? 3. Egy szegényebb állam költségvetéséből a strukturális reformprogramok alapján
nem éppen az oktatás rovására csoportosítottak át jövedelmeket, hogy például szállítási
útvonalak épüljenek a befektetőknek? 4. A romló oktatási és egészségügyi mutatók nem
inkább a politikai instabilitáshoz járulnak hozzá? 5. Mennyi jövedelem marad a külföldi
befektetők tevékenységéből a célországban? 6. Erkölcsileg védhető-e a piacnyitás erőltetése
akkor, ha a leggazdagabbak (EU, USA) erősen protekcionista politikát folytatnak számos
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termék vonatkozásában? 7. Ad-e nagyobb makrogazdasági biztonságot a fogadó országok
számára a piacnyitás, elősegíti-e mindez a szerkezetváltást a nagyobb világpiaci
versenyképességük érdekében? 8. Fennmarad-e a célország nemzetközi emberi jogi
egyezményben garantált joga a területén található erőforrások feletti szuverén rendelkezésre?
9. Segíti-e az ökológiailag fenntartható gazdálkodást a piacnyitás? Nem veszélyezteti-e a
biodiverzitást, élőhelyek fenntartását, a helyben lakók jogát az élhető egészséges
környezethez? természetesen a kérdéseket még sorolhatnánk. Valószínű, hogy nem az
vezethet

kiegyensúlyozottabb

fejlődést

garantáló

jövő

felé,

ha

szembeállítjuk

a

munkahelyeiket a kitelepülő tőke miatt féltő "északi" szakszervezeteket, és a tőkét minden
áron becsalogatni kész szegényebb országok kormányait. Mélyreható strukturális reformokra
van szükség, amely érinti a globális kormányzás különböző szintjeit, és lehetőséget teremt a
helyi részvételre, ellenőrzésre, és a kultúrák közötti érdemi párbeszédre.
A politikaelméletnek, ezen belül a nemzetközi kapcsolatok elméletének sem szerencsés
megfeledkezni arról, hogy a nyugati típusú nemzetállami struktúra, és az ehhez kötődő
realista gondolkodásmód történelmi képződmény, és mint ilyen, semmi okunk feltételezni
örökkévalóságát. Hasonlóképpen a nyugati modernizmus és posztmodernizmus sem jelent
ténylegesen globális szemléletmódot, hanem ezek csupán egy meghatározott kultúra
versengő, vitatatható, folyamatosan változó szemléletmódjai. Az emberi jogokról való
gondolkodásnak, illetve az emberi jogvédelem gyakorlatának ezt különösen fontos tudomásul
vennie. Mindazonáltal, mint azt a 4. fejezetben igyekeztem bemutatni, lehetséges minimális
konszenzus az egyetemes emberi jogokról.
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