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I.
AZ „ÚJ VILÁGREND”

Az „új vil|grend” fogalm|nak haszn|lata az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és Cecil
Rhodes nevéhez kötik, aki megfogalmazta azt az igényt, hogy a tartós béke biztosít|sa érdekében a Brit Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok alakítson egy szövetségi vil|g1

korm|nyt. Ez az elmélet befoly|solta Woodrow Wilson elnököt is a Nemzetek Szövetsége
létrehoz|s|nak kezdeményezésekor. Olyan új vil|grendet képzelt el, amely meghaladja a hagyom|nyos nagyhatalmi politik|t és a kollektív biztons|gra, a demokr|ci|ra és az önrendelkezésre épül. Miut|n a Nemzetek Szövetsége – nagyrészt az Egyesült Államok t|volmarad|s|nak köszönhetően – nem v|ltotta be a hozz| fűzött reményeket, az új vil|grend kifejezés
kikopott a politikai szóhaszn|latból. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (és a Bretton-Woods-i
intézményrendszer) létrehoz|sakor ezért m|r alig haszn|lt|k ezt a kifejezést, legfeljebb utólag
visszatekintve alkalmazt|k a nemzetközi szervezetek új rendszerének leír|s|ra.
Az új vil|grend kifejezés 1988-ban, a hidegh|ború végén került ismét előtérbe. Gorbacsov
az ENSZ Közgyűlésén 1988. december 7-én mondott beszédében olyan új vil|grendet v|zolt
fel, amely a nukle|ris leszerelés és a hagyom|nyos fegyverzet csökkentése, az erőszak vagy
azzal való fenyegetés alkalmaz|s|tól való tartózkod|s mellett az ENSZ szerepének megerősítésére és a nagyhatalmak együttműködésére épül (nemcsak katonai és biztons|gi, hanem
gazdas|gi és egyéb – pl. környezetvédelmi – kérdésekben is). Az új vil|grend elemei az amerikai-szovjet t|rgyal|sok sor|n (főként az 1989. december 2-3-|n tartott m|ltai konferenci|n)
a két szuperhatalom együttműködésének elveiként fogalmazódtak meg. Az új vil|grend alatt
olyan új katonai biztons|gi struktúr|t értettek, amely a politikai szabads|gon, az önrendelkezés jog|n és a be nem avatkoz|s elvein alapul. A két szuperhatalom egyetértett abban,
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hogy a jövőben nem t|mogatj|k a harmadik vil|gbeli katonai konﬂiktusokat és korl|tozz|k
a fegyverkereskedelmet. Az így kialakult nagyhatalmi egyetértésnek fontos szerepe volt az
Öböl-v|ls|g kezelésében.
1990. szeptember 11-én (idősebb) Bush elnök az Öböl-v|ls|g kapcs|n elhangzott televíziós
beszédében célként egy olyan új vil|grend, új kor elérését jelölte meg, amely mentes a terrorfenyegetéstől, igazs|gosabb, biztons|gosabb, amelyben minden nemzet fejlődhet (prosper|lhat)
és harmóni|ban élhet. Az új vil|gban a jog uralma érvényesül, az |llamok osztoznak a szabads|g és az igazs|goss|g ir|nti felelősségen, és az erősek tiszteletben tartj|k a gyengék jogait. Ezt
követően azonban Bush elnök hamar felhagyott az új vil|grend fogalm|nak haszn|lat|val,
mert az a v|ltoz|sra utalt, az amerikai vezetés sz|ndéka pedig ezzel szemben a területi integrit|s, a nemzeti szuverenit|s és a nemzetközi stabilit|s hangsúlyoz|sa volt. A közvéleményben
egy olyan új vil|grend ir|nti v|rakoz|sok ébredtek, amely a nemzetközi szintű döntések és
felelősség megoszt|sa tekintetében kollektivista, ugyanakkor az Egyesült Államok nem |llt
ki az ENSZ megerősítése mellett, és a gyakorlatban olyan új vil|grend jött létre, amelyben
– a Szovjetunió meggyengülése majd szétesése következtében – az Egyesült Államok lett az
egyetlen valóban erős hatalom, és a kor|bbi kétpólusú vil|grenddel szemben egy egypólusú
hatalmi rend l|tszott kialakulni.
Az Öböl-h|ború és a Szovjetunió szétesése ut|n sz|mos elemző megkísérelte leírni az új
vil|grend jellemzőit. Gaddis az amerikai hatalmi dominancia mellett az integr|ció és a fragment|ció ellentétes ir|nyú folyamatai |ltal meghat|rozott új vil|grendet írt le, amelyben a
nacionalizmus és a vall|s újraéledésével kell sz|molni, új biztons|gi fenyegetések jelennek
meg.

2

Köchler szerint az új vil|grend fogalma csak ideológiai fegyver az USA glob|lis
3

hata- lomgyakorl|s|hoz egy egypólusú környezetben. Nye szerint a Szovjetunió összeoml|sa
nem hozott létre új vil|grendet, csak megteremtette a lehetőséget, hogy működjön az a
4

liber|lis intézményi rend, amelyet 1945-ben létrehoztak. Ezzel szemben Slaughter azt
|llította, hogy a m|sodik vil|gh|ború ut|n létrehozni kív|nt rend nem |llítható helyre (az
nem csak lehetet- len, de veszélyes is lenne), az új vil|grendben azzal kell sz|molni, hogy az
5

|llami tekintély – a globaliz|cióval szembesülve – lebomlik és decentraliz|lódik.
Clinton és Jelcin hatalomra kerülése ut|n az új vil|grend fogalma ismét eltűnt a politikai
szóhaszn|latból. A vil|g valóban megv|ltozott, de nem lett békésebb, fejlődésére olyan elméletek keresték a v|laszt, mint Fukuyama „történelem vége” elmélete, Huntington „civiliz|ci-
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ók összecsap|sa” elmélete, vagy a globaliz|ció elmélete. A politikai közbeszédben legutóbb
(2007-ben) Gordon Brown, brit miniszterelnök elevenítette fel a fogalmat Új-Delhiben, amikor egy olyan új vil|grendről beszélt, amely tükrözi Ázsia felemelkedését és a növekvő aggodalmat a glob|lis felmelegedés miatt, és felvetette a glob|lis gazdas|gi és pénzügyi intézmények
6

(Vil|gbank, Nemzetközi Valutaalap, G8) |talakít|s|nak szükségességét.
Az új vil|grend teh|t egy új történelmi korszakot jelez, amelyben alapvetően megv|ltozik a kor|bbi politikai gondolkod|s és jelentősen eltolódnak a kor|bbi hatalmi egyensúlyok. A nemzetközi jog szempontj|ból ez a nemzetközi jog alanyainak és a nemzetközi kapcsolatok rendszerének
v|ltoz|s|ban, valamint a nemzetközi szab|lyoz|s súlypontjainak eltolód|s|ban, új szab|lyoz|si
igények megjelenésében érhető tetten.
Az új vil|grend azonban még csak kialakulóban van, a nemzetközi hatalmi viszonyok v|ltoz|sainak megfelelő új nemzetközi intézmények és nemzetközi jogi szab|lyok még nem krist|lyosodtak ki. Galló Béla ezt úgy fogalmazza meg, hogy a nemzetközi politika egyelőre két vil|grend
közötti helyzetben leledzik, amely „interregnum” meglehetősen hosszúra nyúlik. A mai „vil|grendetlenség”, vagy „vil|grend-nélküliség” magyar|zat|t h|rom v|ls|gdimenzió egybetorlód|s|ban l|tja. Egyrészt a modernit|s egész civiliz|ciój|nak halmazati v|ls|gjelei az ember-természet
kapcsolat eddigi folytathatós|g|t kérdőjelezik meg. Ezek az ökológiai, demogr|ﬁai problém|k a
nemzetközi politikai viszonyokban olyan merőben új típusú tudati be|llítód|st (planet|ris felelősség) és olyan merészen innovatív tartalmú organiz|ciós politikai szervezettséget (szupranacion|lis jellegű, glob|lis hatósugarú ir|nyít|si szisztéma) feltételeznének, amelyek egyelőre legfeljebb
7

az intellektu|lis kív|nalom szintjén léteznek, politikai akarat és erő nemigen rejlik mögöttük.
A m|sik v|ls|gdimenzió a jaltai kétpólusú vil|grend összeoml|s|ból következik, azaz hogy a
rendezetlenség kor|ban a kisz|míthatatlan nyers erőszak ar|nya növekszik a rendezettség kor|ra
jellemző struktur|lis erőszakkal szemben. Kérdéses, hogy megfelelő megold|s-e a mai vil|gproblém|kra, hogy az egyetlen szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok a saj|t nemzeti megfontol|sait tünteti fel a vil|grend előfeltételeinek, vagy egyenesen mag|nak a vil|grendnek. A nemzetközi intézményrendszer, amely mindig a hatalmi egyensúlyban bekövetkezett módosul|sok hat|s|ra v|ltozik meg – így hozva létre az új vil|grendet –, a mai péld|tlanul aszimmetrikus hatalmi
helyzet ellenére patthelyzetet tükröz. A jaltai vil|grendben létrejött nemzetközi szervezetek identit|sv|ls|ggal küzdenek (NATO) vagy reformokra szorulnak (ENSZ Biztons|gi Tan|cs), azonban
a „jaltai romok uraként” az USA nem érdekelt a nemzetközi intézményrendszer |talakít|s|ban,
megerősítésében, csak a globaliz|ciós szuperstruktúra intézményeit (Nemzetközi Valutaalap, G8)
t|mogatja, az olyan korl|tozó funkciójú szervezetekkel, mint az ENSZ, nem elég együttműködő.
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Ugyanakkor szükséges lenne ezeknek az intézményeknek a megerősítése, mert a vil|gproblém|k
méreteire tekintettel az Egyesült Államok ahhoz nem elég erős, hogy a saj|t érdekeinek megfelelő
egypólusú vil|grendet hozzon létre, vagy hogy egyedül kezelje a felmerülő aktu|lis problém|kat
és a hosszú t|vú kihív|sokat. Fenn|ll annak a veszélye, hogy az USA egyeduralmi pozíciója |ltal
biztosított stabilit|st a nemzetközi színtéren az első sz|mú hatalmi pozícióért vívott harc fogja
felv|ltani, visszatér a hagyom|nyos geopolitikai versengés. Ezért az Egyesült Államoknak is érdeke lenne kialakítani egy |tfogó stratégi|t a multipol|ris vil|gba |tmenetről, amíg még a pozíciója
megengedi. Ennek a stratégi|nak része kellene legyen a nemzetközi intézmények megerősítése is,
amelyek biztosítan|k a stratégiai önmegtartóztat|s logik|j|nak működését, jogilag megszelídítenék az amúgy anarchikus rendszert (kötelezve és összekötve a nagyhatalmakat), és végigvezetnék
8

az unilateralizmusra és izol|cióra hajlamos Egyesült Államokat a multilateralizmus ösvényén.
A mai kor nemzetközi viszonyait meghat|rozó harmadik v|ls|gdimenzió Galló szerint a globaliz|ciónak a nemzetközi politikai viszonyokra gyakorolt dezorganiz|ciós jellegű hat|s|ból ered.
B|r a globaliz|ció a kölcsönös – ugyanakkor roppant egyenlőtlen – függőséget jelentő gazdas|gi
l|ncolatokkal egyfajta saj|tos – a nemzetek közötti politika keretein túlmutató – transznacion|lis
kohéziót tart fenn, ez sem a nemzetközi politika rendezettségét, sem stabilit|s|t, sem kohéziós
együtthatój|t nem erősíti. A gazdas|gi tőkefelhalmoz|s glob|lis korl|tlans|g|val felszínre került
az az ellentmond|s, amely a gazdas|gi folyamatok hat|rokat cseppfolyósító, transznacion|lis lényege és a politika vil|g|nak territori|lis jellegű, nemzeti (|llami) szintű szervezettsége között
feszül. A vil|gméretű demogr|ﬁai, ökológiai, szoci|lis problém|k ellenére sincs kialakulóban semmiféle glob|lis közpolitika, amely a korm|nyz|st elv|lasztja a nemzet|llamtól (azaz nincs glob|lis
korm|nyz|s). A nemzetközi együttműködés intézményrendszere nem működik hatékonyan, a
„globaliz|ció szuperstruktúr|j|nak” intézményei, a nemzetközi gazdas|gi és pénzügyi intézmények egy hegemón hatalom nemzet|llami érdekeinek befoly|sa alatt |llnak. Így a globaliz|ció
radik|lisan |trendezi a nemzetközi hierarchi|t, a szuperstruktúra nemzet|llami haszonélvezőit
megerősíti, m|sokat pedig minden eddiginél egyenlőtlenebb versenyre kényszerít. A hierarchia
gyors |trendeződései instabill| teszik a nemzetközi politikai viszonyokat, ezért a globaliz|ciónak
9

égető szüksége lenne egy új, a kor kihív|sainak megfelelő vil|grendre. A nemzetközi biztons|gra
a legnagyobb veszélyt a „vil|grendetlenség” jelenti.
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1.1. A szuverenitás átalakulása
A nemzetközi jog legfontosabb alanyai – még ma is – az |llamok, amelyeket a szuverenit|s
ismérve jellemez. A szuverenit|s a 16-17. sz|zad óta kibontakozó, területileg rögzült európai
monarchikus, majd nemzetivé v|ló |llamok, kiv|ltképpen a nagyhatalmak jellemzője, egy sz|zadokig fenn|lló, jellegzetesen újkori nemzetközi viszonyrendszer alapeleme. A vall|sh|borúkat
lez|ró vesztf|liai béke (1648) jelképezi azt a korszakhat|rt, amelytől kezdve a modern |llam jelen van Európa történetében, s amelyhez képest minden „|llam” szóval jelzett ókori és középkori
11

politikai keret minőségileg m|s képződmény. A rendszer a territori|lis |llamok egyenlőségén
alapult. A belső politikai hatalom és a területiség összekapcsolód|s|n nyugodott, ahol a hat|rokon belüli területen élők kiz|rólagosan az uralkodó/|llam fennhatós|ga alatt |lltak. A külső
érdekérvényesítésben az |llamok kölcsönösen elismerték egym|st, egyenlők voltak és ön|llóan
12

döntöttek a céljaik eléréséhez, érdekeik maximaliz|l|s|hoz v|lasztott eszközök haszn|lat|ról.
A szuverenit|s hagyom|nyosan az |llami főhatalmat jelképezte, vagyis azt a legfőbb |llami
hatalmat, amelynek döntéseit semmilyen belső vagy külső szerv, hatalom nem ir|nyíthatta és
nem bír|lhatta felül. A klasszikus nemzetközi jog kezdetének tekintett vesztf|liai béke idején a
szuverenit|s elve jelentette a nemzetközi béke alapj|t, mert ez biztosította az |llamon belüli rend
megszil|rdít|s|t a teljhatalmú uralkodó ir|nyít|sa alatt, s ugyanakkor a külső konﬂiktusok
elkerülése érdekében korl|tozta ezt a hatalmat kifelé, m|s szuverén hatalmak ir|ny|ban. Ebben
a nemzetközi kapcsolatrendszerben nem volt jelentősége annak, hogy milyen az egyes |llamok
belső berendezkedése. A történelem sor|n azonban nyilv|nvalóv| v|lt, hogy az |llamok viselkedése a nemzetközi kapcsolatokban egy|ltal|n nem független az |llamon belüli t|rsadalmi
viszonyoktól és politikai berendezkedéstől. A szuverenit|s eredeti form|j|t, az uralkodói teljhatalmat kikezdték a felvil|gosod|s eszméi, az egyéni szabads|g hirdetői, és kialakult a nemzeti
szuverenit|s, a népszuverenit|s fogalma. Ez persze még nem jelentette a szuverenit|s fogalm|nak elvetését, csak a történelmi-t|rsadalmi fejlődéshez igazította annak tartalm|t. Ez is jelzi,
hogy a szuverenit|s v|ltozó fogalom. A szuverenit|s belső oldal|nak tartalmi |talakul|s|val
p|rhuzamosan az is nyilv|nvalóv| v|lt, hogy az |llamok nem egym|stól elszigetelten léteznek,
hanem egym|ssal olyan kapcsolatokra lépnek, amelyek így „kívülről” is behat|rolj|k az |llami
főhatalom cselekvési lehetőségeit. M|ra a globaliz|ció folyamatai nyilv|nvalóv| tették, hogy az
|llam területét és népességét tömegesen érik olyan hat|sok, amelyeket az adott korm|nyzat nem
képes ellenőrzése alatt tartani, ezért egyre fontosabb| v|lik a glob|lis korm|nyz|si mechaniz-
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musokban való részvétel. Így a szuverenit|s új lényege a nemzetközi szab|lyoz|si folyamatban
13

való részvétel képességeként hat|rozható meg.
A szuverenit|s v|ltozó lényegének megragad|s|ra különböző szuverenit|selméletek születtek. Az ún. relatív szuverenit|selméletek azt mondj|k, hogy a szuverenit|sfogalom kezdetben
ugyan abszolút volt, azonban azok az életviszonyok, amelyekben az abszolút szuverenit|s elmélete kifejlődött, megv|ltoztak, és így a szuverenit|snak ez a régi fogalma anakronisztikuss|
v|lt és |t kell értelmezni. Egy m|sik ir|nyzat szerint ez a fogalom m|r kialakul|sakor is relatív
volt, hiszen mindig voltak ﬁzikai, szociológiai, etikai és logikai korl|tai. A relatív szuverenit|s
éppúgy kifejezhető negatíve és pozitíve, mint az abszolút. Előbbi értelemben a nemzetközi
14

jogtól függő szabads|got, utóbbi értelemben a nemzetközi jogtól függő hatalmat jelent.
A szuverenit|s fogalma az |ltal|nos nemzetközi jogi szóhaszn|latban az |llami szuverenit|st jelenti. Érdemes azonban megemlíteni azokat az elméleteket, amelyek nem az |llamhatalomban (vagy az |llam ismérveként tekintett lakoss|gban/népben) l|tj|k a szuverenit|s
forr|s|t, és amelyek hat|ssal lehetnek a szuverenit|s hagyom|nyos és jelenlegi fogalm|nak a
v|ltozó nemzetközi viszonyokat tükröző újradeﬁni|l|s|ra. A jogszuverenit|s képviselői péld|ul nem az |llamot, hanem a jogrendet tartj|k szuverénnek. Hans Kelsen szerint csak normatív értelemben beszélhetünk al|-fölérendeltségről, vagyis szuverenit|sról. Ilyen értelemben
a szuverenit|s egy normarend legfőbbségét jelenti, amely érvényességét nem vezeti le m|s
normarendből, hanem tov|bb le nem vezethetőnek, logikai kezdetnek kell feltételeznünk.
Csak a m|sból le nem vezethető, vagyis m|s rendnek részét nem alkotó jogrend a szuverén,
amely nemcsak al|-, de mellérendelve sem lehet m|s rendnek. A jogszuverenit|s elmélete a
legfőbb entit|st a norm|k vil|g|ban keresi, és a természetjogi elméletekkel összekapcsolva
alkalmas lehet a nemzetközi jog elsődlegességének al|t|maszt|s|ra, a nemzetközi jog szerepének megerősítésére, amelyre a globaliz|ció viszonyai között egyre erőteljesebb igény mutatkozik. Hasonlóképpen az |llamok jelentőségén túlmutat a vil|gszuverenit|s elmélete, amely
a nemzetközi jogközösség mögött |lló legerősebb t|rsadalmi hatalom egységéből indul ki,
amellyel szemben még a leghatalmasabb |llam ereje is eltörpül. A legfőbb lényt, amelytől a
főhatalom sz|rmazik, mag|ban az emberiségben vagy legal|bbis annak |llamokn|l hatalma15

sabb szervezetében (ENSZ) l|tja megtestesítve.
A jelen nemzetközi rendszer, mely az 1648-as vesztf|liai békéhez nyúlik vissza, szuverén
|llamok rendszere. Ebben a rendszerben a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel alapvető
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feltétele az |llamis|g, azaz a szuverenit|s. Az |llam és a szuverenit|s olyan, mint egy pénzér16

me két oldala, azok az entit|sok, melyek form|lisan nem szuverének, nem |llamok. Ezért
a nemzetközi kapcsolatokban jelenleg az |llamis|g érték, a szuverenit|st az azzal rendelkezők nagyra értékelik, mert tekintélyt és befoly|st jelent sz|mukra. Ez a rendszer bizony|ra
v|ltozni fog a globaliz|ció nyom|n, amikor sok új, esetenként egyes |llamokn|l jelentősebb
szereplő lép színre. Olyan ir|nyba haladunk, ahol, James Rosenau szavai szerint, a nemzetközi rendszer szuverenit|s-függő szereplőkből (|llamok) és szuverenit|s-szabad szereplőkből
17

(a többiek) |ll.
Az |llamok ma sem tudj|k egyenlő mértékben gyakorolni a szuverenit|sukat. A „gyakorlati” szuverenit|snak két oldala van: a belső autonómia és a külső befoly|sol|si képesség. A
különböző |llamok szuverenit|s-felfog|sa eltérő, és így eltérő jelentőséget tulajdonítanak a
szuverenit|s egyik vagy m|sik oldala érvényesülésének. A nemzetközi kapcsolatok mai rendszerében kevés olyan nagyhatalom van, mint az Amerikai Egyesült Államok, amely belső
autonómi|j|nak szinte teljesen érintetlenül hagy|sa mellett képes meghat|rozó befoly|st
gyakorolni a nemzetközi kapcsolatok alakul|s|ra és a nemzetközi jog fejlődésére. A legtöbb
|llamnak azonban azzal kell szembesülnie, hogy a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel
és érdekérvényesítés érdekében kénytelen bizonyos mértékben korl|tozni belső autonómi|j|t
is, azaz nemzetközi kötelezettségv|llal|sok |ltal csökkenteni belső cselekvési mozg|sterét.
Péld|ul az Európai Unióban a kis |llamoknak is jó lehetőségeik vannak a döntéshozatali mechanizmusba való beleszól|sra (a többségi döntéshozatal mellett is), ugyanakkor az integr|ció
jelentősen befoly|solja a belső autonómi|jukat.
Georg Sørensen h|romféle |llamot különböztet meg aszerint, hogy hogyan kezelik a szuverenit|s két oldal|t, az autonómi|t és a befoly|sol|si képességet: a posztgyarmatit, a modernet és a posztmodernet. A posztgyarmati a politikai intézményeik érettsége, a civil t|rsadalom
léte alapj|n gyenge |llam. A modern |llam tipikus vesztf|liai |llam, erős civil t|rsadalommal
és jól integr|lódó nemzetgazdas|ggal, szuverenit|s|t csak h|ború idején kérdőjelezik meg.
Tipikus modern |llamok a nyugat-európai |llamok az integr|ció előtt. A posztmodern |llam is erős, de az autonómi|t viszonylag alacsonyabb szintre teszi, a befoly|sol|si képességet
viszonylag magasabbra, mint a modern |llam. Az integr|cióval j|ró behat|sokat hajlandó
elfogadni. Az ilyen erős és gazdag |llam magabiztos, bízik saj|t értékeiben, jóléti előnyöket
élvez a nemzetközi gazdas|gi együttműködésben való részvételből, és ebben a környezetben
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Galló Judit: Szuverenit|s és kis |llamok: mennyire szuverének? [von Petersen, Nikolaj: Sovereignty and Small States:
How sovereign are they?=Romain Kirt/Arno Waschkuhn (Hrsg.) Kleinstaaten-Kontinent Europa, Probleme und
Perspektiven, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Schriften des Zentrum für Europäische Integrationsforschung, 35. 2001. 159–167. p.] Forr|s:
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befoly|ssal bír a külső fejleményekre. Minél nemzetközibb és globaliz|ltabb egy |llam, ann|l
18

ink|bb keresi a posztmodern |llam szerepét.
A globaliz|ció viszonyai között egyre többen megkérdőjelezik az |llam jelentőségét és a
szuverenit|s szerepét. Sokan azt |llítj|k, hogy a szuverén nemzet|llamok kora lej|rt, m|r nem
alkalmazhatóak megfelelően az új politikai-jogi jelenségek magyar|zó egységeiként. A nemzet|llam és joga egyre kevésbé alkalmas az új szab|lyoz|si szükségletek kielégítésére, egyre nehezebben tart lépést azzal a jelenséggel, hogy bizonyos tevékenységek és t|rsadalmi viszonyok
m|r glob|lis szinten jelentkeznek. Napjainkra a hat|rok |tj|rhatókk| v|ltak, új kapcsolatrendszerekben szub-, transz-, multi-, és szupranacion|lis szereplők jelentek meg, funkcion|lis,
területenként eltérő függőségi rendszerek alakultak ki, nemzetközi intézmények szab|lyoz|sa
hatotta |t a hazai jogrendszert.
Ennek ellenére a szuverenit|s még ma is meghat|rozó jelentőségű a nemzetközi jogban,
ugyanis a nemzetközi közösségben az |llamok szuverenit|s|nak korl|toz|sa mag|ból a szuverenit|s gyakorl|s|ból ered, mivel a szuverén |llamok hozz|k létre azokat a nemzetközi jogi
szab|lyokat, amelyek megszabj|k a szuverenit|s gyakorl|s|nak kereteit. A szuverén |llamok
akarata |ltal létrehozott mai nemzetközi jogi szab|lyoz|s valóban egyre mélyebben behatol
19

az |llam szuverenit|s|ba, egyre több korl|tot |llít annak. Az |llam egyre kevésbé tehet meg
b|rmit a saj|t területén (a területi főhatalom, a szuverenit|s belső oldal|nak korl|toz|sa); cselekvési szabads|g|t m|r nemcsak az |llamközi kapcsolatokban, hanem a saj|t |llampolg|raival
való viszony|ban, és esetenként az egyének egym|shoz való viszony|nak szab|lyoz|s|ban is
korl|tozz|k a nemzetközi jogi szab|lyok. A szuverenit|s külső oldala a nemzetközi jogban az
|llamok szuverén egyenlőségének elvében tükröződik, amelyet az erőszak alkalmaz|s|nak és a
belügyekbe történő beavatkoz|snak a tilalma is véd, ugyanakkor a nemzetközi döntéshozatal
egyes form|i az |llamok, a szuverenit|s tényleges és form|lis egyenlőségét is megkérdőjelezik. Így péld|ul az ENSZ Biztons|gi Tan|cs|ban az |llandó tagok vétójoga, valamint azok
a többségi döntéshozatali form|k, amelyek a nemmel szavazókra is kötelező erejű döntéseket
eredményeznek, mint az Európai Unióban elfogadott egyes ir|nyelvek. Mag|nak az Európai
Bizotts|gnak az összetétele és az Európai Unió Tan|cs|ban érvényesülő szavazat-súlyoz|s is
a szuverén egyenlőséget (az egy |llam egy szavazat elvét) h|ttérbe szorító forma, amelyben a
form|lis egyenlőséggel szemben jobban tükröződnek a népesség-sz|mban és a gazdas|gi hatalomban, valamint a politikai érdekérvényesítő képességben megnyilv|nuló tényleges különb-
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Kardos G|bor szavaival: „az |llam szuverenit|sa tulajdonképp nem m|s, mint rövid összefoglaló neve annak, amit
a nemzetközi jog az |llam sz|m|ra lehetővé tesz”. Kardos G|bor: A szuverenit|s nemzetközi jogi értelmezése és a
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nemzeti jogrendszerek közelítése és egységesítése. In: Szuverenit|s és integr|ció (szerk: Dr. Kiss J. L|szló) BIGIS
Közlemények, 1994. No. 2. 99-108. 100. o.
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ségek. Ezeket a jelenségeket Kardos G|bor szóhaszn|lat|val élve az „|talakult szuverenit|s”
20

form|inak tekinthetjük.
Ezekben a nemzetközi szervezetekben ugyanakkor nem egyoldalú szuverenit|s-|truh|z|s történik az |llamok részéről, hanem a szuverenit|sok összesítése (pooling of sovereingty). Ez az
„összeadódott szuverenit|s” – amelynek elméletét 1962-ben Macmillan fogalmazta meg – azt jelenti, hogy az |llamok szuverenit|suk egy részének deleg|l|sa fejében megkapj|k m|s tag|llamok
|truh|zott szuverenit|s|nak egy részét. Ez a felfog|s kedvezően hathat az |llamok hajlandós|g|ra,
hogy fokozz|k az együttműködést a nemzetközi szervezetekben, hiszen az „összeadódott szuverenit|s” azt sugallja, hogy az |llamok szuverenit|sa a nemzetközi integr|cióban való részvétellel nem
gyengül, hanem erősödik. Ez összhangban van azzal a felfog|ssal, hogy napjainkban a szuverenit|s új lényege a nemzetközi szab|lyoz|si folyamatban való részvétel képességeként, a nemzetközi
döntéshozatal befoly|sol|s|nak képességeként hat|rozható meg.

1.2. A nemzetközi jog alanyainak bővülése
A nemzetközi jognak – a szuverenit|s |talakult tartalma mellett is – v|ltozatlanul a legfonto21

sabb (eredeti) alanyai az |llamok. A nemzetközi jog alanyai kapcs|n Mavi Viktor r|mutatott a
nemzetközi közösség tagjainak mennyiségi és minőségi v|ltoz|s|ra. Az |llamok sz|ma jelentősen
megnövekedett, s az így létrejött rendkívül heterogén közösségben igen nehéz mindenki sz|m|ra
megfelelő szab|lyokat kialakítani. Az |llamok közötti kölcsönhat|s következtében azonban mégis
létezik bizonyos fokú univerzalit|s.
A nemzetközi közösség emellett minőségi v|ltoz|son is |tment: a nemzetközi közösség domin|ns szereplői, az |llamok mellett új alanyok jelentek meg. Elsőként a nemzetközi szervezetek
tűntek fel az |llamok kiz|rólagos akarat|t korl|tozó tényezőként a nemzetközi színtéren, ma
pedig m|r fontos és egyre szélesebb körű szerep jut péld|ul az emberi jogi szab|lyoz|s kialakít|sa
és végrehajt|s|nak ellenőrzése terén a nem-korm|nyzati (civil) szervezeteknek, és különösen a
22

nemzetközi nem-korm|nyzati szervezeteknek. A globaliz|ció viszonyai között pedig egyre meghat|rozóbb befoly|ssal bírnak a helyi és a glob|lis t|rsadalom életét meghat|rozó területekre a
transznacion|lis v|llalatok is. A nemzetközi kapcsolatok eme új szereplői közül azonban a nem-
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Kardos G|bor: A szuverenit|s nemzetközi jogi értelmezése és a nemzeti jogrendszerek közelítése és egységesítése. i.m.
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Az |llamok nemzetközi közösségének v|ltoz|sa és a nemzetközi jog. Jogtudom|nyi Értekezések, Akadémiai Kiadó,
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zetközi jog ma még nem mindegyiket ismeri el jogalanyként. A jogalanyok a nemzetközi jog
alapj|n jogokkal és kötelezettségekkel bírhatnak. Ezen nemzetközi jogi jogosults|gok közül különösen fontos és biztosíték jellegű az igényérvényesítési vagy jogérvényesítési jogosults|g, amely a
nemzetközi jog fejlődésének jelenlegi szakasz|ban m|r az egyéneket is a jogalanyok sor|ba emelte.
A glob|lis problém|k hatékony kezelése pedig előrel|thatólag idővel elkerülhetetlenné teszi a
transznacion|lis v|llalatok korl|tozott jogalanyis|g|nak elismerését és ezen nemzetközi szereplőkre nemzetközi jogi kötelezettségek előír|s|t.
Az |llamok mellett először a nemzetközi szervezetek jelentek meg a nemzetközi jog (sz|rmazékos) alanyaiként. Jogalanyis|guk tartalma, nemzetközi jogi jogaik és kötelezettségeik terjedelme
a szervezetet létrehozó |llamok akarata |ltal meghat|rozott. A nemzetközi szervezetek többsége
ma is korm|nyközi jellegű, de m|r a m|sodik vil|gh|ború ut|n létrejött az első szupranacion|lis
nemzetközi szervezet (az Európai Szén- és Acélközösség), illetve egyes szervezetekben megjelentek
a szupranacionalit|s egyes jegyei. Egy szupranacion|lis nemzetközi szervezet |ltal|ban az egyes
tag|llamoktól függetlenül elj|ró intézményekkel rendelkezik; a tag|llamok a többségi elv alapj|n hozz|k meg döntéseiket; az egyes |llamok sz|m|ra többnyire tilos a szervezet |ltal hozott
jogi döntésekhez fenntart|sokat vagy korl|toz|sokat fűzni; a szervezet jogi aktusait nemzetközi
szinten hajtja végre; és lehetővé teszi az egyéneknek, hogy jogaikat a nemzeti vagy nemzetközi
bírs|gok előtt érvényesítsék. Egy korm|nyközi szervezet ezzel szemben |ltal|ban az egyes tag|llamok közötti kooper|ció előmozdít|s|t tűzi ki célj|ul, az |llamok saj|t érdekeiket képviselik
a döntések sor|n, amelyeket legtöbbször egyhangúlag hoznak meg. A tag|llamok kivonhatj|k
magukat az egyes döntések hat|lya alól, és rendszerint nem létezik valódi kikényszerítő mecha23

nizmus, a rendszer a kényszer helyett sokkal ink|bb az együttműködésen alapul. Nyilv|nvaló,
hogy a szupranacion|lis szervezetek tagj|v| v|l|ssal az |llamok szuverenit|suk nagyobb mértékű
korl|toz|s|t v|llalj|k, mint a hagyom|nyos korm|nyközi szervezetekben, ezért nem jöttek még
létre nagyobb sz|mban ilyen szervezetek. B|r a szupranacionalit|s eleme korl|tozott mértékben
az ENSZ Biztons|gi Tan|cs|ban is jelen van – és tal|n ezért (is) központi és legvitatottabb kérdése az ENSZ reformj|nak a Biztons|gi Tan|cs reformja, amelyről a későbbiekben részletesebben
szó esik –, a szupranacionalit|s az Európai Közösségben teljesedett ki legnagyobb mértékben. Az
Európai Unió fejlődésének is meghat|rozó eleme, hogy a tag|llamok éppen annak korm|nyközi
vagy szupranacion|lis jellegét kív|nj|k erősíteni az újabb és újabb szervezeti és hat|sköri módosít|sokkal.
A nemzetközi igényérvényesítési jog |ltal m|ra az egyének korl|tozott jogalanyis|ga is elismerést nyert a nemzetközi jogban. Az egyének jogalanyis|ga kapcs|n Herczegh Géza kor|bban
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azt tartotta, hogy az egyének nem alanyai, csak kedvezményezettjei a nemzetközi szerződésekben
24

biztosított jogoknak, ezt az |ll|spontj|t azonban m|ra felülvizsg|lta. A vil|g megv|ltozott, egyre
több |llam elismeri az egyén panaszjog|t, s azzal, hogy ön|llóan, az |llam akarat|tól (a panaszjog
elfogad|sa ut|n) függetlenül képes érvényesíteni jogait a nemzetközi fórumok előtt, az egyén
valóban a nemzetközi jog alany|v| v|lt. Mavi Viktor szerint az egyének (egyetemes) nemzetközi
jogalanny| v|l|sa folyamat|nak még csak az elején tartunk; ez a folyamat az európai régióban
jutott a legmagasabb szintre.
Az egyéneknek az emberi jogok megsértése esetére saj|t |llamukkal és m|s |llamokkal szemben a nemzetközi fórumokhoz fordul|s jog|t először az Európa Tan|cs keretében 1950-ben elfogadott, az emberi jogok és alapvető szabads|gok védelméről szóló Egyezmény (az Emberi Jogok
25

Európai Egyezménye, a tov|bbiakban „az Egyezmény” vagy „EJEE”) biztosította. Ekkor még
nem jött létre egységes politikai akarat az Európa Tan|cs tag|llamai részéről ahhoz, hogy feltétel nélkül biztosíts|k |llampolg|raik és a joghatós|guk al| tartozó egyéb személyek sz|m|ra
a nemzetközi bírói fórumokhoz fordul|s jog|t, amelyben a szuverenit|sukba történő erőteljes
beavatkoz|st l|ttak. Ezért hozt|k létre az Emberi Jogok Európai Bizotts|ga és Bírós|ga kétszintű
rendszerét, amelyben az egyének a Bizotts|ghoz, egy quasi-bírói szervhez fordulhattak (amely bírói vizsg|lati módszerekkel dolgozott ugyan, de jogilag kötelező érdemi döntést nem hozhatott),
de az ügyeknek a jogilag kötelező erejű döntéseket hozó Bírós|g elé kerülésére az egyéneknek nem
volt közvetlen r|hat|sa egészen a 9. jegyzőkönyv hat|lyba lépéséig (1994), amely az egyéneknek
is biztosította azt a jogot, amelyet addig csak a részes |llamok és a Bizotts|g gyakorolhattak, hogy
döntsön arról, hogy a Bizotts|g |ltal érdemben megvizsg|lt panasz a Bírós|g elé kerüljön. Mire ez
a jegyzőkönyv 1994 végén hat|lyba lépett, a tag|llamok m|r meg|llapodtak az egész strasbourgi
elj|r|si mechanizmus reformj|ban, és elfogadt|k a 11. jegyzőkönyvet, amely az Egyezményben
részes valamennyi |llam |ltali megerősítés ut|n 1998. november 1-jén lépett hat|lyba. Ez alapj|n
az egyének ma m|r kérelmüket közvetlenül az Emberi Jogok Európai Bírós|g|hoz nyújthatj|k be,
és m|r nincs szükség az |llamok külön nyilatkozat|ra sem a Bírós|g joghatós|g|nak elismerésére
vonatkozóan, vagyis az Egyezményben részes |llamok az Egyezmény megerősítésével automati26

kusan és visszavonhatatlanul elismerik az egyének nemzetközi bírós|ghoz fordul|si jog|t.
M|s region|lis rendszerekben, illetve az ENSZ keretében létrehozott egyéni panaszmechanizmusokban az egyének jogalanyis|ga korl|tozottabb mértékben elismert: m|sutt bírói szervhez
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Herczegh Géza: Az |llamok közössége és a nemzetközi jog |ltal védett értékek. In: Az |llamok nemzetközi közösségének v|ltoz|sa és a nemzetközi jog. Jogtudom|nyi Értekezések, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
B|r az egyén és csoportok nemzetközi panaszjog|nak csír|i m|r megtal|lhatók a Nemzetek Szövetségének
kisebbség- védelmi rendszerében is.
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Természetesen a reform célja nem elsődlegesen az egyének jogalanyis|g|nak kiteljesítése volt, hanem azért v|lt
szük- ségessé, hogy az elj|r|s lényegesen rövidebb időt vegyen igénybe.
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közvetlenül nem fordulhatnak, illetve a vonatkozó egyezményekben részes |llamok közül csak
kevés ismeri el az egyéni panaszjog lehetőségét. Így az egyének jogalanyis|ga még nem egységes
és egyértelmű a nemzetközi emberi jogi szab|lyoz|sban, ugyanakkor a jogfejlődés ezen jogalanyis|g megszil|rdul|sa, sőt újabb jogalanyok elismerése ir|ny|ba mutat. Az afrikai rendszer saj|toss|ga a „népek” jogalanyis|g|nak elismerése, a „nép” fogalma azonban még nem kellően tiszt|zott, csakúgy, mint az ENSZ két Egyezségokm|ny|ban (Polg|ri és politikai jogok Nemzetközi
Egyezségokm|nya, illetve Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya)
elismert, a népek önrendelkezéshez való joga esetében is. Emellett a legújabb nemzetközi jogi
27

jogalanyként az emberiség jelentkezik az „emberiség közös öröksége” fogalma kapcs|n. Az emberiség a nemzetközi jogban jogképesként elismert létező entit|s, hiszen nemzetközi szerződések
saj|t jogokat ruh|znak r|, amelyeknek m|s jogalanyok nem hordozói (pl. a tengerjogi egyezmény
alapj|n a „Nemzetközi Tengerfenék Terület” erőforr|sai feletti jog). Ezek a jogai a nemzetközi jog
egyéb jogalanyaival szemben |llnak fenn, s ha jogalanyis|ga nem is felel meg a nemzetközi kapcsolatok mai szerkezetének, a fejlődés ilyen ir|nyba haladhat, mint ahogy ez a nép és az ember jogalanyis|g|nak elismerése kapcs|n történt. A glob|lis közjavak fenyegetettsége, a glob|lis problém|k
megléte meg is követeli a nemzetközi jogalanyis|g ilyen kiterjesztését. A „nép” és az „emberiség”
jogalanyis|g|nak fogalmi tiszt|z|sa és fejlesztése hosszú t|von hozz|j|rulhat a harmadik gener|ciós
jogok elméletének és szab|lyoz|s|nak fejlődéséhez, végső soron a glob|lis kihív|sok kezeléséhez.
Az emberiség azonban jogképessége ellenére egyelőre jogilag nem cselekvőképes, ehhez az emberiség mint egész képviseletének, vagyis olyan döntéshozatali struktúr|nak a kialakít|sa szükséges,
amely tükrözi az emberiség adott szempontból relev|ns tagozód|s|t. M|r az emberiség közös öröksége körébe tartozó t|rgyaknak az egész emberiség jav|ra történő kezelését és igazgat|s|t szolg|ló
rezsimek kialakít|sakor is megfelelően képviselni kell az emberiséget. Ebben a folyamatban az
emberiség nem |llami összetevőinek (egyéneknek) az |llamtól függetlenül is részt kell kapniuk;
ebben jelentős szerepe lehet a nem-korm|nyzati szervezeteknek, amelyek bizonyos mértékig a jövő
gener|ciók érdekeit is képviselik (pl. a környezetvédelmi mozgalmak). Az emberiség jogalanykénti
elismerése ugyanis mag|ban foglalja a jövő nemzedékek jogainak elismerését is. Ezt tükrözi péld|ul
a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (1992) és az Éghajlat-v|ltoz|si Keretegyezmény (1992)
is, valamint az UNESCO keretében elfogadott nyilatkozat a jelen nemzedékek felelősségéről a jövő
nemzedékek ir|nt (1997). Ez a nyilatkozat az ut|nunk jövő nemzedékek v|laszt|si szabads|g|nak
biztosít|s|ról szól, és a hagyom|nyos értelemben vett környezeten kívül a biológiai sokféleség, az
emberi gén|llom|ny, valamint a kultur|lis örökség megóv|sa és |törökítése tekintetében |llapítja
meg a jelenleg élők felelősségét.
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Nagy Boldizs|r: Az emberiség közös öröksége: a rejtőzködő jogosított. In: Az |llamok nemzetközi közösségének v|lto-
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z|sa és a nemzetközi jog. Jogtudom|nyi Értekezések, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
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Nemzeti szinten m|r sz|mos jogrendszerben létrejött péld|ul a jövő gener|ciók érdekeit
képviselő ombudsman intézménye, vagy elismerik a jövő nemzedékek érdekében történő
közérdekű perindít|s lehetőségét, de a nemzetközi jogban a jövő nemzedékek képviselete
még nem intézményesült és nem biztosított igényérvényesítési joguk sem. A jövő nemzedékek jogainak elismerése mégsem csak szimbolikus jelentőségű, hanem (előbb-utóbb) annak
gyakorlati következményei is lesznek. Amint Sólyom L|szló megfogalmazta: „A nemzetközi
jog azért teszi fel, hogy a jövő nemzedékeknek jogai vannak, hogy ebből a mi kötelességein28

ket meg lehessen konstru|lni, hiszen a joggal a kötelezettség |ll szemben.” A kötelezettségkeletkeztetés nagyon fontos lépés a nemzetközi jogalanny| v|l|s útj|n, amint ez az emberi
jogok esetében is történt. A nemzetközi jog jelenlegi |llapot|ban az a tendencia érvényesül,
hogy minden olyan |llami kötelezettség esetében, amellyel szemben nem közvetlenül valamely m|sik |llam joga |ll, amely nem egyértelműen egy m|sik |llam érdekeinek érvényesülését szolg|lja (és így a kötelezettség megszegésének nem elmaradhatatlan következménye a
felelősség érvényesítése), felmerül az az igény, hogy emberi jogként fogalmazz|k meg, mert
csak az egyéni igényérvényesítési jognak vannak meg azok a csír|i a nemzetközi jogban,
amelyek ilyen esetekben alkalmasak lehetnek az |llam cselekvésének korl|tok közé szorít|s|ra. Ezért tapasztalhatjuk az ún. harmadik gener|ciós emberi jogok körének folyamatos
bővülését, de amint a népek jogai, a békéhez való jog, az egészséges környezethez való jog
vagy éppen a klímajogok szétfeszítik az emberi jogok fogalmi kereteit, a nemzetközi jogban
is szükségszerűvé v|lik újabb jogalanyok elismerése, azaz az olyan jogalany-kezdemények,
mint a nép, az emberiség vagy a jövő gener|ciói, jogalanyis|g|nak tiszt|z|sa és valódi tartalommal megtöltése.
Végezetül megemlítendő, hogy az egyén nemzetközi jogalanyis|g|nak kiteljesedése ir|29

ny|ban fontos lépés a különböző nemzetközi büntetőbírós|gok fel|llít|sa, ami vil|gosan
mutatja, hogy az egyének nemcsak a nemzetközi szab|lyoz|s kedvezményezettjei, hanem az
egyéneket is terhelik a nemzetközi jogból eredő kötelezettségek (pl. a nemzetközi humanit|rius jog szab|lyainak betart|sa), amelyek megszegéséért nemzetközi fórumok előtt felelősségre vonhatók. Az egyén nemzetközi jog alapj|n fenn|lló (és sz|mon kérhető) felelőssége
ugyanakkor mintaként szolg|lhat a globaliz|ció viszonyai között az ún. transznacion|lis
v|llalatok környezetvédelemért és az emberi jogok megsértéséért való, nemzetközi jogon
alapuló felelősségre-vonhatós|g|nak megteremtéséhez is.
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Sólyom L|szló: A jövő nemzedékek jogai és ezek képviselete a jelenben.

http://hps.elte.hu/zagoni/SolyomMTA.htm
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L. Nemzetközi Büntető Bírós|g (ICC), vagy a volt Jugoszl|via területén, illetve a Ruand|ban elkövetett h|borús
bűntetteket vizsg|ló, H|g|ban működő nemzetközi büntető törvényszékek (ICTY és ICTR).
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1.3. A nemzetközi szervezetek átalakulása
A nemzetközi szervezetek a nemzetközi jog sz|rmazékos alanyai, amelyeket az |llamok nemzetközi szerződésekkel hoznak létre, és amelyek jogalanyis|g|nak terjedelmét, azaz az őket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket az |llamok hat|rozz|k meg közös egyetértéssel.
A rendkívül v|ltozatos tags|gú, szervezetű és hat|skörű nemzetközi szervezetek sor|ból glob|lis
jelentőségét tekintve kiemelkedik az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet 1945-ben, a m|sodik vil|gh|borút követően hoztak létre a nemzetközi béke és biztons|g megőrzése, a nemzetek
közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében – szervezetét és hat|sköreit a nemzetközi kapcsolatok
akkori rendszeréhez és az |llamok között akkor fenn|lló hatalmi viszonyokhoz igazítva. A m|ra
egyetemessé v|lt szervezet („vil|gszervezet”) alapító okm|nya szerint tagja lehet minden békeszerető nemzet, amely az Alapokm|nyban foglalt kötelezettségeket v|llalja és a szervezet megítélése
szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó. Az ENSZ-nek jelenleg 192 tag|llama van.
30

Főszervei: a Közgyűlés, a Biztons|gi Tan|cs, a Gazdas|gi és Szoci|lis Tan|cs, a Gy|ms|gi Tan|cs,
a Nemzetközi Bírós|g és a Titk|rs|g. Hat|sköreit tekintve a tag|llamok közötti együttműködésen
alapuló korm|nyközi szervezet, amelyben a döntéseket az egy |llam–egy szavazat elve alapj|n,
legtöbbször egyhangúlag hozz|k meg. Az egyes tag|llamokra nézve jogi kötelezettségek azonban
csak az adott tag|llam kifejezett hozz|j|rul|sa esetén keletkeznek, azaz az ENSZ szervei – a belső
szervezeti, elj|r|si, költségvetési döntéseken túl – a tag|llamokra kötelező döntéseket nem hozhatnak. Kivételt képeznek a Biztons|gi Tan|csnak a nemzetközi béke és biztons|g fenntart|sa
körében hozott kötelező döntései az Alapokm|ny VII. fejezete alapj|n. Ebben az értelemben a
31

Biztons|gi Tan|cs a szupranacionalit|s jegyeit viseli mag|n.

Az ENSZ reformja
Az Egyesült Nemzetek Szervezete több mint hat évtizedes történelme sor|n bebizonyította, hogy
a mai nemzetközi kapcsolatok rendszerében fontos szerepet j|tszik, annak nem puszt|n résztve-
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A Gy|ms|gi Tan|cs a gyarmati rendszer orsz|gainak |talakul|sa felett őrködött. A szervezet 1994-ben megszüntette
működését, de még mindig létezik.
Itt említhető a Nemzetközi Bírós|g is, mint olyan szerv, amely az |llamokra az akaratuktól (tartalmilag) független,
kötelező döntést hozhat. Az ENSZ mindegyik tagja, amely nyilatkozat|val kötelező érvényűnek fogadja el mag|ra
nézve a bírós|g döntéseit, kötelezi mag|t, hogy minden olyan jogvit|ban, amelyben félként szerepelt,
alkalmazkodni fog a Nemzetközi Bírós|g hat|rozat|hoz. Jelenleg a 192 ENSZ tag|llamból csup|n 58-nak van
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érvényben ilyen nyi- latkozata. A Nemzetközi Bírós|g székhelye H|g|ban van, 15 |llandó bíró alkotja a testületét,
akik mind különböző |llamok |llampolg|rai.
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vője, hanem alakítója is. Tevékenységében nyomon követhetők sikerek és kudarcok is, utóbbiak
azonban a közvélemény előtt mindig l|tv|nyosabbak. A felmerülő problém|k megold|s|ra tett
bizonytalan prób|lkoz|sai és sokszor tétlensége v|ltotta ki azt a negatív megítélést, amelynek következtében sürgős reformj|nak szükségessége előtérbe került. A kudarcokat azonban a realit|sok
fényében kell értékelni, és nem szabad ﬁgyelmen kívül hagyni a szervezet létrehoz|s|nak céljait,
hat|skörének terjedelmét az adott történelmi szitu|cióban, és a körülmények |llandó és radik|lis
v|ltoz|s|t a létrehoz|sakor fenn|lló helyzethez képest. Amint Mavi Viktor megfogalmazta, az
Egyesült Nemzetek Szervezetét fenn|ll|sa sor|n igen komoly kihív|sok érték: |t kellett vészelnie a
hidegh|borús időszakot (amikor a szemben|lló két t|bor fojtogató szorít|sa között volt kénytelen
manőverezni), majd később túl kellett élnie a fejlődő |llamok fellépését, amikor ezen |llamok
többségbe kerülve az ENSZ-ben, megkísérelték a javak újrafeloszt|s|nak eszközévé v|ltoztatni a szervezetet. Napjainkban pedig túl kell élnie a vil|g vezető nagyhatalm|nak, az USA-nak
azon kísérletét, hogy „eltérítse” a vil|gszervezetet az egyetemesség medréből, és saj|t érdekeinek
32

kiszolg|lój|v| tegye. Mavi Viktor szerint a negatív közvélekedéshez hozz|j|rul az a téves felfog|s
is, hogy az ENSZ a nemzetközi közösség ir|nyító hatalmi centruma, központi korm|nyzata.
Ugyanakkor az ENSZ-et létrehozó |llamok a szervezetet nem ruh|zt|k fel ilyen hatalommal,
annak mindig is csak koordin|ló szerepet sz|ntak, az |llamok saj|t magukat tekintik e hatalom
és ir|nyít|s letéteményeseinek. A szuverén és független nemzet|llamok rendszerét az ENSZ nem
volt hivatva felsz|molni, annak ellenére, hogy a nemzetközi béke és biztons|g biztosít|sa terén
33

igen komoly érdemi hat|skörökkel ruh|zt|k fel a létrehozó |llamok.
Az ENSZ v|ls|g|nak, hatékonys|gi zavarainak az elsődleges oka, hogy megv|ltozott az a politikai és hatalmi környezet, amelyben létrehozt|k, amelyhez szervezetét és hat|sköreit alakított|k.
Egyrészt gyorsan megv|ltoztak a m|sodik vil|gh|ború végén fenn|lló nagyhatalmi erőviszonyok,
a szervezet tags|g|nak bővülésével diﬀerenci|lódtak az |llamok közötti érdekviszonyok, m|srészt a bipol|ris vil|grend összeoml|sa, a hidegh|ború megszűnése olyan új helyzetet teremtett,
amelyhez az ENSZ nem tudott gyorsan és hathatósan alkalmazkodni. Péld|ul a békefenntartó
tevékenységgel kapcsolatosan felmerült hatékonys|gi problém|k jórészt arra vezethetők vissza,
hogy a békefenntartó tevékenység eredetileg az |llamok közötti konﬂiktusok rendezését célozta,
nem pedig azon konﬂiktusokét, amelyekkel a kilencvenes évek közepétől az ENSZ-nek szembe
kellett néznie (|llamon belüli, nemzeti és vall|si kisebbségek kapcs|n felmerülő konﬂiktusok,
központi |llamhatalom összeoml|sa, polg|rh|borúk következtében kudarcot vallott |llamokban
kialakuló konﬂiktusok). Az ENSZ ilyen konﬂiktusok kezelésére nem volt felkészülve. R|ad|sul
a vil|gpolitika színterén megmaradt egyetlen nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok nem

32

Masenkó-Mavi Viktor: Quo vadis, Egyesült Nemzetek Szervezete? Az emberi jogok szerepe az ENSZ
tervezett reformj|ban. Acta Humana, 2005. 3. sz.

29

33

Uo.

30

t|mogatja az ENSZ megerősítését és az |ltala érvényesíteni hivatott normatív és intézményes
34

rendszer működését.
A hatékonys|gi problém|k megold|s|nak keresése nyom|n a vil|gszervezet fenn|ll|s|nak 60.
évfordulój|ra |tfogó reform-tervek készültek, amelyek egyes elemei m|r megvalósultak, de a szervezet még jelenleg is fontos v|ltoz|sok előtt |ll. A reform kiindulópontja, hogy egy, a 20. sz|zad
közepének politikai realit|saira épülő nemzetközi szervezetet kell |talakítani korunk követelményeinek megfelelően. A szervezet reformja sor|n össze kell hangolni az új vil|gpolitikai realit|sokat a 21. sz|zad komplex kihív|saira (tömegpusztító fegyverek elterjedése, nemzetközi terrorizmus, glob|lis problém|k) adandó megfelelő v|laszok kidolgoz|s|nak igényével. A hatékonys|g
növelése mellett, illetve annak részeként a reform sor|n felmerült az ENSZ demokratikusabb|
tételének és legitimit|sa növelésének szükségessége is. Egy olyan vil|gban, melyben az |llamok
jelentős része demokratikus, vagy legal|bbis annak vallja mag|t, szinte törvényszerű, hogy megerősödnek azok a hangok, melyek a nemzetközi szervezetek demokratiz|l|s|t követelik. Az ezzel
kapcsolatos elv|r|sok jellege attól függ, hogy az embereket vagy az |llamokat tekintjük a demokr|cia alapegységeinek. Nem mindegy, hogy a demokr|ci|ról, mint az emberek |ltal gyakorolt ura35

lomról vagy az |llamok szuverén egyenlőségéről beszélünk. Valój|ban ez a kérdés a Biztons|gi
Tan|cs reformj|nak sarokköve, mert ez az a szerv, amely kötelező döntéseket hozhat: itt a jelenleg
hat|lyos szab|lyok alapj|n megeshet, hogy Földünk lakoss|g|nak töredékét képviselő |llamok
hoznak olyan döntést, mely az ENSZ valamennyi tag|llam|t kötelezi. A kérdés az, hogy melyik
megold|s lenne demokratikusabb: egy lakoss|gsz|m, vagy egyéb szempontok alapj|n súlyozott
szavaz|si módszer meghonosít|sa, ha a BT is a Közgyűlésen belül m|r alkalmazott egy |llam–egy
36

szavazat módszere alapj|n működne? Szoros összefüggés van a demokratikuss|g és a reprezentativit|s elve között: ebből a szempontból a kérdés úgy merül fel, hogy a népességsz|m szerinti
reprezentativit|s a fő követelmény, vagy az, hogy egy döntés meghozatalakor képviselve legyenek
a különböző érdekcsoportok, vagyis – a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi rendszerében – az |llamok különböző csoportjai.
M|s megközelítésben a demokratikusabb| tétel megköveteli a szervezet munk|j|nak, munkamódszereinek |tl|thatóbb| (transparency) tételét, az ellenőrizhetőség, felelősségre vonha37

tós|g (accountability) javít|s|t, valamint a nyilv|noss|g (openness) fokoz|s|t. Ez a kötelező
döntéseket hozó BT mellett az ENSZ egyéb szerveinek tevékenységével kapcsolatban is megfogalmazott elv|r|s.
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Uo.
L. Turbék Zolt|n: A Biztons|gi Tan|cs reformja, Külvil|g, II. évfolyam 2005/1. sz|m; www.kul-vilag.hu; Forr|s:
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A hatékonys|g javít|s|hoz hozz|j|rulhat a legitimit|s erősítése is. A legitimit|s Thomas
38

Franck szerint olyan tényezők összessége, amelyek befoly|solj|k a címzettek önkéntes parancsteljesítésre való hajlandós|g|t, mint péld|ul: a hat|rozotts|g vagy konkréts|g, a következetesség, valamint a m|sodlagos norm|knak való megfelelés. James N. Rosenau megkülönbözteti
egym|stól az ún. tradicion|lis (traditional) és a „teljesítmény-legitimit|st” (performance legitimacy). Történelmi szempontból az első kor|bbra vezethető vissza. Amit az uralkodó mondott, azt automatikusan, feltétel nélkül végrehajtott|k. A legitimit|snak e fenti form|ja idővel
azonban |talakult „teljesítmény-legitimit|ss|”, ami azt jelenti, hogy ha a vezető jó teljesítményt
nyújt, akkor a vezetettek t|mogatj|k és követik, azonban ha a teljesítménye nem megfelelő,
39

akkor elveszíti ezt a t|mogat|st. A legitimit|s követelménye teh|t szintén elsősorban a jogilag
kötelező döntésekkel, vagyis a BT tevékenységével függ össze, de értelmezhető ez a követelmény
– „hitelesség” értelemben – olyan szervek tevékenységére és döntéseire is, mint péld|ul az emberi jogok kérdéseit politikai szinten t|rgyaló Emberi Jogok Bizotts|ga (Commission on Human
Rights), amelynek reformja m|r ténylegesen megkezdődött az Emberi Jogi Tan|ccs| (Human
Rights Council) történt |talakít|s|val.
Az ENSZ-reform folyamat|nak fontos |llom|sa volt a 2005 szeptemberében New York-ban
megrendezett |llam- és korm|nyfői csúcstal|lkozó, amelynek z|ródokumentuma megerősíti az
ENSZ céljai melletti elkötelezettséget és a Millenniumi Fejlesztési célok teljesítését, a nemzetközi béke és biztons|g, valamint az emberi jogok védelmét erősítő kezdeményezéseket, valamint
40

az ezeket segítő intézményi reformok megvalósít|s|t. A csúcstal|lkozón döntöttek arról, hogy
a Gazdas|gi és Szoci|lis Tan|cs (ECOSOC) felügyelete alatt működő Emberi Jogok Bizotts|ga
(EJB) helyett egy új, az emberi jogi kérdéseket a biztons|gpolitikai és fejlesztési kérdésekkel azonos szintre helyező testület kerüljön létrehoz|sra. A hosszas t|rgyal|sok eredményeként 2006.
m|rcius 15-én elfogadott Közgyűlési hat|rozat (60/251. sz.) értelmében létrejött az ENSZ
Emberi Jogi Tan|csa.
A vil|gszervezet megújít|s|t célzó főtitk|ri reformelképzeléseknek, Koﬁ Annan csomagj|nak
– amely az emberi jogok, a biztons|g és a fejlődés kölcsönös összefüggéseinek fontoss|g|ra épített
41

– fontos elemét jelentette az Emberi Jogok Bizotts|g|nak reformja.
A 2005. m|rcius 21-én útj|ra bocs|tott In larger freedom: towards development, security and
42
human rights for all címet viselő főtitk|ri jelentés nagymértékben épített a Koﬁ Annan |ltal
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A jelentés megtal|lható az al|bbi URL-címen:
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felkért Magas Szintű Panel (HLP) 2004. decemberében nyilv|noss|gra hozott értékelésére.
A neves közéleti személyiségekből, |llamférﬁakból, diplomat|kból |lló testület az Emberi Jogok
Bizotts|g|val kapcsolatban meg|llapította, hogy az m|r nem tudta hatékonyan betölteni hivat|s|t az elmúlt időszakban, hitelességét al||st|k az ülésein való gyakori politikai csat|roz|sok, valamint az a tény, hogy sz|mos deleg|ció mand|tum|t nem az emberi jogok nemzetközi védelmének
előmozdít|s|ra, hanem sokkal ink|bb arra haszn|lta fel, hogy elkendőzze a saj|t orsz|g|ban előforduló emberi jogsértéseket. A Panel a Bizotts|g tags|g|nak univerz|liss| tételét javasolta, megszüntetendő a testületbe való bekerülés érdekében kötött elvtelen meg|llapod|sok gyakorlat|t. A
HLP azonban jelentésében m|r ekkor felvetette egy későbbi ön|lló ENSZ főszerv, az Emberi Jogi
Tan|cs megalakít|s|nak lehetőségét is.
A Főtitk|r jelentésében m|r hat|rozottan javasolta az |llamoknak, hogy a hitelét vesztett
Emberi Jogok Bizotts|g|t v|lts|k fel egy |llandó, kisebb (vagyis mégsem univerz|lis tags|gú) és
magasabb szakmai alapokon szerveződő testülettel, az Emberi Jogi Tan|ccsal. A főtitk|ri javaslat a
tag|llamok hat|skörébe utalta annak eldöntését, hogy a leendő Tan|csot ön|lló főszervként vagy
a Közgyűlés al| tartozó intézmény form|j|ban kív|nj|k létrehozni, |m mindkét esetben szüksé44

gesnek tartotta a tagok Közgyűlés |ltali, kétharmados többséggel történő megv|laszt|s|t.
A 2006. m|rcius 15-én elfogadott Közgyűlési hat|rozat (60/251. sz.) értelmében létrejött
Emberi Jogi Tan|cs feladata valamennyi emberi jog és alapvető szabads|gjog tiszteletben tart|s|nak elősegítése. Emberi jogi jogsértésekkel foglalkozik – beleértve a tömeges és szisztematikus
jogsértéseket is –, és azokkal kapcsolatban aj|nl|sokat fogad el. Az ENSZ Közgyűlésének al|rendelten működik – egyelőre –, st|tusz|t a Közgyűlés öt éven belül felülvizsg|lja. A Tan|cs a
kor|bbin|l valamivel kisebb, 47 tagú testület, amelynek tagjait a Közgyűlés v|lasztja kétharmados
többséggel. Az Emberi Jogi Tan|cs első ülésszak|ra 2006. június 19-30. között került sor. Az
ülésszakon elsősorban a Tan|cs jövőbeni munkamódszereinek, új feladatainak kidolgoz|s|ra rendelkezésre |lló egy éves időszak keretei kerültek elfogad|sra. Első feladata az volt, hogy |ttekintse
és racionaliz|lja az EJB |ltal kialakított, tematikus és orsz|gspeciﬁkus kérdésekkel foglalkozó különleges elj|r|sok rendszerét, valamint létrehozza a valamennyi orsz|g emberi jogi teljesítményé45

nek vizsg|lat|t célzó új elj|r|st (universal periodic review), amely különleges jelentőséget kap az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogad|s|nak közelgő 60. évfordulója (2008. december
10.) fényében.
Az ENSZ reformja ezen kívül kevésbé l|tv|nyos, apróbb szervezeti és főként munkamódszerbeli v|ltoztat|sokat foglal mag|ban. Az említett, 2005 szeptemberében elfogadott z|ródokumentumban péld|ul elhat|rozt|k egy Béketeremtő Bizotts|g (Peacebuilding Commission)
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létrehoz|s|t, amely egy olyan új tan|csadó testület, amelynek feladata, hogy a konﬂiktusból
kil|baló orsz|goknak segítséget nyújtson a hosszú t|vú stabilit|s megteremtése érdekében. A
testület munk|j|t egy pénzügyi alap (Peacebuilding Fund) teszi hatékonyabb|. A bizotts|g
munkamódszerében is tükröződik az az ENSZ-reformra |ltal|nosan jellemző törekvés, hogy
megerősítsék az együttműködést az ENSZ-csal|d különböző intézményei között, összehangolj|k a különböző ENSZ alapok, programok és szakosított intézmények tevékenységét, ugyanakkor megerősítsék az együttműködést a region|lis nemzetközi szervezetekkel is. A Béketeremtő
Bizotts|g ülésein péld|ul |llandó meghívottként részt vesz az Európai Közösség, a Vil|gbank,
a Nemzetközi Valutaalap és az Iszl|m Konferencia Szervezete, emellett pedig az orsz|gspeciﬁkus (Burundi, Sierra-Leone, Guinea-Bissau) bizotts|gi form|ciókban egyéb érintett nemzetközi
szervezetek (pl. Afrikai Fejlesztési Bank, Afrikai Unió) is részt vesznek.
A reformnak a közvélemény szempontj|ból kevésbé l|tv|nyos elemei |tfogj|k az ENSZ ir|nyít|s|nak reformj|t: nagyobb szerepet kív|nnak biztosítani a Közgyűlés elnökének, valamint
a főtitk|rnak is a kor|bbin|l nagyobb hat|skört biztosítanak a priorit|sok meghat|roz|s|ban.
Az |llam- és korm|nyfők egyetértettek abban is, hogy a Biztons|gi Tan|cs reformja az ENSZ
korszerűsítésének lényeges eleme a szervezet legitimit|s|nak és hatékonys|g|nak a növelése érdekében, ugyanakkor a reform ir|ny|ról és részleteiről még nem született meg|llapod|s.
A BT |talakít|s|nak igénye és az erről folyó vita nem új keletű. A Biztons|gi Tan|cs reformj|ról folytatott vit|nak voltak intenzív (pl. 1960-as évek; 1970-es évek vége; 1980-as évek
46

végétől a 1990-es évek elejéig; 1990-es évek közepe; 2003-2005) és kevésbé intenzív időszakai.
Az alapvető igény a tags|g bővítése, a reprezentativit|s növelése, emellett élénk vita folyik a
nagyhatalmi vétójog fenntart|s|ról vagy megszüntetéséről is a demokratikuss|g, a legitimit|s és
a hatékonys|g kív|nalmainak fényében.
Által|ban a BT bővítésében l|tj|k a megold|st a demokratikuss|g és a reprezentativit|s növelésére, azonban azzal kapcsolatban megoszlanak az |ll|spontok, hogy ez javítan|-e vagy rontan|
a hatékonys|got. Egy hatékonyan működő BT-nek képesnek kell lennie pontos inform|ciókon
alapuló, józan döntések időben történő meghozatal|ra, melyek végrehajt|sa is biztosítva van.
A nyugati |llamok |ltal hangoztatott nézet szerint egy megnövelt létsz|mú és esetlegesen több
|llandó tagot sz|ml|ló BT-ben bonyolultabb egyeztetésekre és munkaigényesebb döntéshozatali folyamatokra kell sz|mítani, teh|t egy túlzott kibővítés lassítan| a döntéshozatalt, vagyis
lerontan| a BT hatékonys|g|t. M|sok szerint a BT reprezentatívabb| tétele ink|bb javítja a
hatékonys|got, hiszen a döntéshozatalban való szélesebb részvétel biztosítan| a testület hat|rozatainak |ltal|nosabb elfogadotts|g|t, azaz az egyes döntések végrehajt|s|ra való hajlandós|got.
Nincs egységesen elfogadott |ll|spont abban a kérdésben sem, hogy a vétójog léte mennyiben
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hat ki a BT működésének hatékonys|g|ra. Az egyik nézet szerint ellene hat, hiszen lehetetlenné
teszi a jogsértő |llandó tagok jogkövetésre való kényszerítését, m|sok szerint azonban éppen azzal
teremti meg a hatékony munkavégzés feltételeit, hogy csak olyan hat|rozatok elfogad|s|t teszi
lehetővé, melyek t|mogatotts|ga biztosított.
A BT összetételét érintő javaslatok között vannak olyanok, amelyek kiz|rólag a nem |llandó tagok sz|m|nak növelésére ir|nyulnak, a többségük azonban mind az |llandó, mind a nem
|llandó tags|g bővítését felveti, ismét m|sok pedig egy harmadik tags|gi kategória kialakít|s|t
szorgalmazz|k.
A nem |llandó tagok növelésének igényére kiv|ló példa az 1965-ös reform, mely a kor|bbi 6ról, 10-re emelte a nem |llandó tagok sz|m|t. Az újabb bővítéssel kapcsolatban megfogalmazott
egyik vélemény, Pervez Musharraf, pakiszt|ni elnök véleménye szerint az |llandó tagok növelése csak tov|bb fokozn| a BT-n belüli egyenlőtlenségeket, ezért kiz|rólag a nem-|llandó tags|g
bővítése elfogadható. M|sok, mint péld|ul Svédorsz|g, az új |llandó tagokról való megegyezés
47

hi|ny|ban, ideiglenes jelleggel elfogadhatónak tartan|k ezt a megold|st.
A mind az |llandó, mind a nem |llandó tagok sz|m|nak növelését szorgalmazó javaslatok
között is jelentős eltérések vannak péld|ul olyan kérdésekben, hogy pontosan h|ny nem |llandó
és |llandó taggal bővüljön a Tan|cs, vagy az új |llandó tagoknak legyen-e vétójoguk. Széleskörű
egyetértés mutatkozik azonban a szervezet m|sodik legnagyobb beﬁzetője, Jap|n |llandó tags|ga
tekintetében. Németorsz|g tags|g|nak t|mogatotts|ga újabban csökkent, ami legink|bb az Irakot
megsz|lló hatalmaknak nem tetsző német hozz||ll|ssal, region|lis hatalmi harcokkal (l|sd olasz
tiltakoz|s), valamint az orsz|g gazdas|gi problém|ival magyar|zható. Nem vil|gos az sem, hogy
a fejlődő vil|g h|rom földrészéről mely |llamok v|lhatn|nak a BT |llandó tagjaiv|. A leggyakrabban említett jelöltek Ázsi|ból India és Indonézia, Afrik|ból Nigéria, Dél-Afrika és Egyiptom,
míg Latin-Amerik|ból Brazília, Mexikó, Argentína, a region|lis biztons|gpolitikai szempontok
és egyéb körülmények azonban mindeddig megakad|lyozt|k egy konkrét, az adott kontinens
mindegyik |llama sz|m|ra elfogadható jelölt egyértelmű beazonosít|s|t.
Az euro-föderalist|k körében felmerült egy olyan gondolat is, mely szerint az angol és a francia |llandó tags|got fel kéne v|ltani egy – az Európai Unió tagorsz|gait megillető – közös hellyel. E javaslat egyik legfőbb szorgalmazója a region|lis hatalmi pozíciój|t féltő Olaszorsz|g volt,
amely ez alkalommal az európai egységre és egyéb magasztos érdekekre való hivatkoz|ssal prób|lta megakad|lyozni az örök riv|lis Németorsz|g |llandó tagg| v|l|s|t. Noha Ausztria, Belgium,
Svédorsz|g, sőt m|r az Európai Parlament képviselői is t|mogatólag nyilatkoztak a fenti elképzelésről, annak elfogad|s|ra – elsősorban Franciaorsz|g és az Egyesült Kir|lys|g valószínűsíthető
ellen|ll|sa miatt – minim|lis az esély.
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Annak a problém|nak a megold|saként, hogy az |llandó tagok sz|m|nak túlzott megnövelése
kedvezőtlenül hathat a BT munkavégzésének és döntéshozatal|nak hatékonys|g|ra, felmerült az
ún. régiókat megillető helyek kialakít|s|nak gondolata, mely szerint a nem európai |llamoknak
j|ró új BT tags|gi helyeket, az adott földrészhez tartozó különböző orsz|gok esetleg egym|st v|ltva (rot|ciós vagy m|s alapon) töltsék be. Olaszorsz|g egyik javaslata szerint a BT-t 10 új hellyel
kellene kibővíteni, amelyeket region|lis csoportok között osztan|nak fel, méghozz| oly módon,
hogy egy-egy helyen h|rom orsz|g rot|ciós alapon, kétévente v|ltan| egym|st. Monaco a kilencvenes évek közepén vetette fel az ún. fél-|llandó tags|g kialakít|s|nak ötletét, amely szerint egyes
„vezető hatalmak” hosszabb ideig lehetnének a Tan|cs tagjai. Egy m|sik, hasonló eredménnyel
j|ró indítv|ny a nem-|llandó tagok vonatkoz|s|ban sz|moln| fel az azonnali újrav|laszt|s tilalm|t, és ezzel egy vétójoggal nem rendelkező, de facto |llandó tags|got tenne lehetővé.
A 2004. december 2-|n nyilv|noss|gra került, Koﬁ Annan felkérésére egy tizenhat tagú szak48

értői testület (HLP) |ltal készített, m|r említett jelentés a BT összetételére vonatkozóan két modellt javasolt. Az ún. „A” v|ltozat h|rom nem-|llandó, valamint hat |llandó tag hozz|ad|s|val összesen 24-re növelné a Tan|cs tagjainak sz|m|t, azonban az új |llandó tagoknak nem biztosítan|
a vétójogot anakronisztikusnak tűnő intézményét. Az ún. „B”modell- az |llandó és nem |llandó
tags|g mellett - egy harmadik kategória kialakít|s|ra tesz javaslatot. Ennek alapj|n a tervezett 24
tagú testületben az |llandó tagok sz|ma öt maradna, a nem |llandó tagok létsz|m|t eggyel növelnék, a fennmaradó 8 helyet pedig a jelentésben megjelölt négy földrajzi régió (Afrika, Amerika,
Ázsia és a csendes-óce|ni térség, Európa) |llamai között osztan|k szét, ezzel megteremtve a vétójoggal nem rendelkező, 4 évre v|lasztott, de újrav|lasztható ún. fél-|llandó tagok kategóri|j|t.
A jelentés megprób|lt maradéktalanul érvényt szerezni az Alapokm|ny 23. cikkében foglaltaknak, amely szerint a tagg| v|l|s feltétele nem puszt|n a mélt|nyos földrajzi eloszt|s, hanem
a nemzetközi béke és biztons|g fenntart|sa és a vil|gszervezet egyéb céljai tekintetében nyújtott
hozz|j|rul|s is. Ennek alapj|n az egyes régiók vétójog nélküli új |llandó vagy fél-|llandó tagjainak
kiv|laszt|sa az adott tag|llam |ltal beﬁzetett tagdíj, illetve önkéntes költségvetési hozz|j|rul|s
mértéke, valamint a békefenntartó hadműveletekhez való tag|llami hozz|j|rul|s alapj|n történne. Ezzel a módszerrel javítani lehetne a Tan|cs döntéseinek végrehajthatós|g|t.
A BT szerkezetének módosít|sa esetén el kell kerülni azokat a megold|sokat, melyek bizonyos előjogokat |llandósítan|nak, mivel az erőviszonyok megv|ltoz|sa esetén ezek a szervezet
működését k|rosan befoly|solhatj|k. Feltétlenül szükséges ezért egy olyan korrekciós mechanizmus intézményesítése, mely lehetővé tenné az időszakonkénti felülvizsg|latot, ezzel biztosítva, az
„örökre szóló” privilégiumok adom|nyoz|sa helyett, a képességek és nyújtott teljesítmény szerinti
szelekciót. Ezért a panel tagjai szükségesnek tartj|k a teljes összetétel 2020-as felülvizsg|lat|t,
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valamint az egyes tagok |ltal nyújtott hozz|j|rul|sok kiértékelését. Bizonyos értelemben a „B”
v|ltozatban javasolt ún. fél-|llandó kategória kialakít|sa is működhetne egyfajta korrekciós mechanizmusként. Ez a módszer megkönnyítené, hogy az ENSZ – a fél-|llandó tagok megv|logat|s|val – alkalmazkodhasson a folyamatosan v|ltozó nemzetközi erőviszonyokhoz. A harmadik
kategória meghonosít|s|val egyszersmind a vil|gszervezet anyagi problém|i is enyhülhetnének,
hiszen az egyes fél-|llandó tagok a pozíciójuk elvesztésétől való félelem miatt, az arra p|ly|zók
pedig a tags|g megszerzése reményében, a megszokottn|l jóval aktívabb szerepet v|llaln|nak az
49

ENSZ munk|j|ban.
A Tan|cs munk|j|nak |tl|thatós|g|t, ellenőrizhetőségét célozz|k az ún. „indikatív” szavaz|s
meghonosít|s|t célzó elképzelések: ez egyfajta következmények nélküli „próbaszavaz|s” lenne,
melynek sor|n az esetleges „nem” szavazat nem minősülne vétónak, és a kapott eredménynek
nem lenne kötelező ereje.
A HLP |ltal javasolt mindkét modell arra tesz kísérletet, hogy a különféle igényeket összehangolva, mindegyik jelentős érdekcsoportnak juttasson valamit. A jelenlegi |llandó tagok megőrizhetik hatalmi pozíciójukat, az |llandó tags|gra p|ly|zó nagyhatalmak, b|r vétójog nélkül, de
végre tartósan ott lehetnek majd a nemzetközi politika alakul|s|t meghat|rozó döntések meghozatalakor, a kis és közepes méretű |llamok pedig elfoglalhatj|k a vétójog nélküli |llandó vagy
fél-|llandó kategória kialakít|s|nak köszönhetően felszabadult nem-|llandó helyeket.
A vétójoggal kapcsolatban a panel hangsúlyozta, hogy az |llandó tagok a vétójogot azért kapt|k, hogy cserébe extra felelősséget és terheket v|llaljanak a nemzetközi biztons|g előmozdít|sa
érdekében. B|r a panel tagjai a vétójog intézményét a demokratikuss|g követelményeivel összeegyeztethetetlennek tartj|k, a politikai realit|sok fényében nem tettek javaslatot annak eltörlésére. Noha a vétójogot sokan – különösen a fejlődő orsz|gok – antidemokratikusnak, anakronisztikusnak, igazs|gtalannak tartj|k, m|sok – elsősorban a jelenlegi |llandó tagok – szerint ez a
hatékonys|g egyik feltétele, mert egy hat|rozat csak akkor lehet hatékony, ha annak meghozatal|t
és végrehajt|s|t a nagyhatalmak is t|mogatj|k, és a vétójog a garancia arra, hogy a költségviselő
|llamnak ne kelljen részt vennie olyan akcióban, melyet önmaga nem t|mogat. A kilencvenes
évek ENSZ békefenntartó misszióiban résztvevő |llamok körét vizsg|lva, azonban kiderül, hogy
ez az érv napjainkban nem |llja meg a helyét, hiszen jelenleg a tíz legtöbb kéksisakost adó orsz|g
50

mindegyike a fejlődő vil|g tagja. A vétójog léte teh|t az |llandó tagok |ltal hangoztatott „ellenérték-elv” alapj|n egyre kevésbé igazolható.
B|r a vétójog megszüntetése jelenleg valóban kivitelezhetetlen lenne, az is kérdéses, hogy hosszú
t|von fenntartható-e a vétójog v|ltozatlan form|ban (beleértve azt is, hogy egy kibővített BT esetén
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is csak a jelenlegi öt |llandó tag rendelkezzen vétójoggal). Ezért javaslatok merültek fel a jelenlegi
vétójog bizonyos mértékű módosít|s|ra, alkalmaz|s|nak korl|toz|s|ra vonatkozóan is. A vétójog
alkalmazhatós|g|nak korl|toz|s|t t|mogatók szűkítenék azon kérdéseknek a körét, melyekkel kapcsolatban a vétójoggal rendelkező tagok élhetnének e speci|lis jogukkal. Többen javasolt|k, hogy
csak az Alapokm|ny VII. fejezete al| tartozó döntéseknél legyen gyakorolható a vétójog, viszont
kiz|rn|k annak alkalmazhatós|g|t olyan kérdéseknél, mint az új tagok felvétele, a tags|gi jogok
felfüggesztésével kapcsolatos döntések, a tagok kiz|r|sa a szervezetből, vagy a Főtitk|r kinevezése.
Nem lenne alkalmazható a vétójog a humanit|rius joggal kapcsolatos kérdésekben és olyan vit|kban, ahol az egyik fél egy |llandó tag; az ideiglenes rendszab|lyok kérdésében, ENSZ-megﬁgyelők
kiküldése, és az inform|ciógyűjtéssel és tényfelt|r|ssal kapcsolatos intézkedések t|rgy|ban; vagy
bizonyos ügyek Nemzetközi Bírós|g elé utal|sa kérdésében. Elvileg a vétójog alkalmazhatós|g|nak
szűkítését jelentené az is, ha kiterjesztően értelmeznék az elj|r|si kérdések körét.
A néh|ny |llam |ltal felvetett csoport-vétó módszerének intézményesítése esetén egy döntés
meghiúsít|s|hoz adott esetben kettő, h|rom vagy esetleg négy |llandó tag nemleges szavazata lenne
szükséges. Az ún. vétójog alkalmaz|si éves kvóta bevezetése hatékony módszer lehetne a vétójoggal
való visszaélések megelőzésére, hiszen a vétójoggal rendelkező BT-tagok csak a legszükségesebb
esetekben nyúln|nak ehhez az eszközhöz. Az ún. külső kontroll hívei pedig kív|natosnak tartan|k,
hogy egy a Tan|cstól elkülönülő ENSZ-szerv (pl. Közgyűlés), előre meghat|rozott körülmények
fenn|ll|sa esetén (pl. amikor csak egy |llandó tag szavaz nemmel) hat|lytalaníthassa a kivetett
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vétót, ezzel tulajdonképpen felülbír|lva a vétójog|val élő |llam döntését.
Tudom|nyos körökben a fentieknél radik|lisabb |talakít|si javaslatokat is megfogalmaztak,
amelyekben ugyanakkor a fenti elképzelések egyes elemei is ötvöződnek. Jeﬀrey Laurenti – abból
kiindulva, hogy az |llamok politikai, gazdas|gi, katonai ereje idővel megv|ltozhat, amint egyikük
fejlődik, a m|sik pedig éppen hanyatlik – azt hangsúlyozza, hogy egy esetleges BT reformn|l nem
célszerű az új tagok név szerinti rögzítése, hiszen a nemzetközi erőviszonyok megv|ltoz|sa esetén
a jelenlegihez hasonló problém|kkal tal|ln|k szembe magukat azok, akik később a BT |talakít|s|t kív|nn|k. Ezért a BT tagjainak kiv|laszt|s|n|l fokozatosan |t kellene |llni a teljesítmény, a
teljesítőképesség szerinti szelekcióra. Ez azt jelentené, hogy a BT egyes tagjait a jövőben objektív
kritériumok (pl. az ENSZ bizonyos műveletekhez nyújtott anyagi, személyzeti, logisztikai t|mogat|sa) szerint v|lasztan|k. A nemzetközi erőviszonyok esetleges v|ltoz|sai miatt az egyes |llamok
hozz|j|rul|si képességét bizonyos időszakok elteltével újból felértékelnék, és a BT tags|gi helyeket
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az így kapott eredmények alapj|n osztan|k szét.
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Walter Hoﬀmann javaslata szerint először öt, pénzügyi hozz|j|rul|s és lakoss|gsz|m szempontjai alapj|n kiv|lasztott, kv|zi-|llandó taggal kellene kibővíteni a BT-t. Ezen |llamok megbízat|sa tíz évig szólna. A tíz éves időszak elteltével a jelenlegi „örökös” |llandó tags|got is felv|ltan|
a tíz évre szóló kv|zi-|llandó tags|g. A nem-|llandó tagokat az egyes régióknak kellene v|lasztaniuk. Egy súlyozott szavaz|si rendszer szerint működő, megerősített Közgyűlés pedig képes lenne
megakad|lyozni bizonyos BT hat|rozatok végrehajt|s|t. Hoﬀmann valóban újító elképzelése az,
hogy szerinte kív|natos, hogy a Nemzetközi Bírós|got megillesse a bírói felülvizsg|lat joga a nem
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agresszióról döntő BT hat|rozatok tekintetében.
Maurice Bertrand „tabula rasa” koncepciója egy teljesen új Biztons|gi Tan|cs létrehoz|s|t
célozza. Az |ltala elképzelt 23 tagú ún. Glob|lis Biztons|gi Tan|csban (GBT) a sz|zmillión|l
nagyobb lakoss|gsz|mú |llamok, illetve azok, melyek a vil|g össz-GNP-jének legal|bb 2.5%-|t
|llítj|k elő, automatikusan tags|got szereznének. A megmaradt helyeket region|lis elektori testületek |ltal v|lasztott |llamok kapn|k meg. Hat|rozatait a GBT egyszerű többséggel, esetenként
pedig 2/3-os minősített többséggel, vagy súlyozott szavazati elv alkalmaz|s|val hozn|. A Glob|lis
Biztons|gi Tan|csban, melynek mand|tuma többé-kevésbé felölelné a jelenlegi BT és ECOSOC
mand|tum|t, egyetlen |llam sem rendelkezne vétójoggal.
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Fejlődés a szupranacionalitás irányába?
Mint l|ttuk, a Biztons|gi Tan|cs rendelkezik bizonyos szupranacion|lis jegyekkel, az ENSZ
egésze azonban még nem tekinthető szupranacion|lis szervezetnek vagy egy vil|gkorm|nynak.
A szupranacion|lis nemzetközi szervezet jellemzője, hogy az egyes tag|llamok konkrét ügyben
kialakított |ll|spontj|tól függetlenül (esetleg annak ellenében) elj|ró intézményekkel rendelkezik és a tag|llamok a többségi elv alapj|n hozz|k meg döntéseiket, amelyeket minden tag|llamnak végre kell hajtania függetlenül attól, hogy egyetértett-e az adott döntéssel. A szervezet
döntéseinek, jogi aktusainak végrehajt|s|t nemzetközi szintű szervek biztosítj|k. A szupranacionalit|s egyik eleme az is, hogy az egyének a szervezet |ltal kibocs|tott aktusokra alapított
jogaikat a nemzeti vagy nemzetközi bírs|gok előtt érvényesíthetik. Ezen ismérvek alapj|n az
Európai Uniót (főként annak közösségi pillérét, az Európai Közösséget) tekinthetjük a legkifejlettebb szupranacion|lis szervezetnek. Az |llamok szuverenit|s-féltése miatt a szervezetben
egyesített hat|skörök egy részét a tag|llamok (és az Unió intézményei) korm|nyközi alapon
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gyakorolj|k, azaz a hagyom|nyos nemzetközi jogi elveknek megfelelően a tag|llamokra nézve a
hozz|j|rul|suk nélkül kötelező döntés nem hozható. A közösen tapasztalt problém|k hatékony
kezelésének igénye következtében azonban a tag|llamok időről-időre újabb lépéseket tesznek
a szupranacion|lis együttműködés erősítése ir|ny|ban. A tag|llamok sz|m|nak növekedése, a
tag|llami érdekek diﬀerenci|lód|sa ugyanakkor nemcsak a korm|nyközi együttműködés hatékonys|g|t csökkenti, hanem egyre nehezebbé teszi a hatékonyabb döntéshozatali form|k bevezetésére, a szupranacionalit|s erősítésére ir|nyuló kezdeményezések elfogad|s|t is (amint ezt az
alkotm|ny-szerződés ratiﬁk|ciój|nak kudarca is mutatja).
Az Európai Unióban alakult |t a tag|llamok szuverenit|sa a legnagyobb mértékben: ezt
az összeadódott szuverenit|s fogalm|val is jelölik. A glob|lis környezetben a nemzeti érdekek
védelmében a tag|llamok összeadj|k bizonyos hat|sköreiket és közös intézményekre ruh|zva
egyesítik, hogy a döntések bizonyos közös érdekű ügyekben európai szinten szülessenek meg. A
szervezet szupranacion|lis jellegének meghat|rozó eleme az a saj|tos, sui generis jogrend, amelyet közösségi jognak, vagy uniós jognak nevezünk. Ez egy ön|lló jogrend, amelynek szab|lyai
elsőbbséget élveznek a belső jogrend (ütköző) szab|lyaival szemben, és szab|lyainak jelentős része közvetlen hat|llyal bír, azaz a jogalanyok ezekre alapozott jogaikat a nemzeti bírós|gok előtt
érvényesíthetik. Ugyanakkor a szupranacion|lis intézmények hatalomgyakorl|s|val szemben a
tag|llamok szuverenit|s|t védi ebben a speci|lis jogrendben a szubszidiarit|s és az ar|nyoss|g
elve.
A szupranacion|lis szervezetek fejlődési lehetőségeinek elemzését segíti a nemzetközi kapcsolatok funkcionalista elmélete. Ez az elmélet a két vil|gh|ború közötti időszakban alakult
ki. Kidolgozói m|r akkor elavult t|rsadalomszervezési form|nak tal|lt|k az |llamot. A realista
ir|nyzattal szemben, amely az |llamok önérdekét tekinti a nemzetközi kapcsolatok mozgatórugój|nak, a funkcionalista ir|nyzat az |llamok (és a nem-|llami szereplők) közös érdekeire és
szükségleteire fókusz|l, és az |llami szuverenit|s eróziója, a tud|s szerepének növekedése (és
így a tudom|ny képviselőinek, a szakértőknek a döntéshozatali folyamatokban való erőtelje55

sebb részvétele) nyom|n a glob|lis integr|ciót vetíti előre. Az |llamok a hatalmi struktúr|kat
a területiség elvére építették. A funkcionalist|k szerint olyan hatalomgyakorl|si form|t kell
kialakítani, amely a funkciókra és a szükségletekre épül. Az |llamok korl|tozott funkcion|lis,
technikai és/vagy gazdas|gi területeken történő integr|ciója nyom|n a nemzetközi integr|ció (a
kollektív korm|nyz|s és a „materi|lis interdependencia”) a saj|t belső üteme szerint fejlődik. A
nemzetközi szervezetek elégítik ki az emberi szükségleteket a szakértelem és tud|s segítségével
(l|sd technokr|cia), és ennek jótéteményei majd növelik a lakoss|g lojalit|s|t ezen szervezetek
ir|nt és növelik hajlandós|gukat az integr|ció körének kiterjesztésére.
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A neofunkcionalist|k (pl. David Mitrany) az elméletet annyiban módosított|k, hogy a funkcion|lis integr|ció glob|lis dimenziój|val szemben a region|lis integr|ció folyamat|ra helyezték a
hangsúlyt. Elméletük szerint az |llamok először korl|tozott funkcion|lis és gazdas|gi területeken
integr|lódnak, majd ez nyitja meg az igényt és az utat a tov|bbi területeken történő integr|ció
felé. Ez az ún. túlcsordul|s (spill-over), amelynek két fajt|ja a funkcion|lis és a politikai. Az
utóbbi következményeként hozz|k létre a szupranacion|lis korm|nyz|si form|kat. Ez a folyamat
volt megﬁgyelhető az Európai Unióban. B|r a neofunkcionalista elmélet nem ad kielégítő v|laszt
az integr|ció megtorpan|s|nak okaira, az a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a túlcsordul|s
jelensége valóban fontos szerepet tölt be az integr|cióban.
Az integr|ció megtorpan|s|ban illetve előrelendülésében ugyanakkor fontos szerepe volt a hatékonys|gnak. Amikor a közösen létrehozott szervezet l|thatóan hatékonyabban kezeli a közösen
megtapasztalt problém|kat, mint arra az egyes |llamok egyedül képesek lennének, az integr|ció
mélyítése is t|mogat|sra tal|l (ez fejeződik ki a szubszidiarit|s elvében is). A m|sik oldalról ez
úgy jelentkezik, hogy az |llamok l|tv|nyosan nem képesek hatékonyan kezelni egy problém|t.
Ugyanakkor, ha a szupranacion|lis korm|nyz|s hatékonys|ga (ak|r költség-hatékonys|ga) megkérdőjeleződik, az euro-szkepticizmus is felerősödik. A hatékonys|gi problém|k megold|sa (pl. a
döntéshozatali form|k tekintetében) pedig gyakran éppen a szupranacion|lis jelleg erősítésében
rejlik, illetve ebbe az ir|nyba hat.
A globaliz|ció felerősödött folyamatai napjainkban nemcsak region|lis szinten kív|nnak közös fellépést az |llamoktól, teh|t az |llamok funkcion|lis együttműködését egyetemes szinten is
erősíteni kell a glob|lis problém|k hatékony kezelése érdekében. A túlcsordul|s hat|sa a jövőben
az ENSZ-ben is a szupranacionalit|s erősödéséhez vezethet, amely jelenleg még csak a Biztons|gi
Tan|csban, a nemzetközi béke és biztons|g helyre|llít|sa és fenntart|sa érdekében történő fellépés körében van jelen. A túlcsordul|s első jele ezen a területen a nemzetközi béke és biztons|g
fogalm|nak kv|zi kiterjesztő értelmezése: ma m|r nemcsak az agressziót, az |llamok közvetlenül
egym|s ellen ir|nyuló erőszakos fenyegetéseit tekintik a nemzetközi béke és biztons|g veszélyeztetésének, hanem a nemzetközi terrorizmust és az emberi jogok tömeges megsértését is.
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II.

A Z EMBERI

JOGOK VÉDELMÉNEK

ÚJ KÉRDÉSEI

A 20. sz|zad utolsó évtizede igazi sikertörténet is lehetne az emberi jogok teoretikusai és aktív
védelmezői sz|m|ra. A közép-kelet európai orsz|gok rendszerv|ltoz|sai, majd a délszl|v h|borúk
brut|lis eseményei ut|n új demokr|ci|k – néh|ny helyen még csak a demokr|ci|k ígéretei – születtek. Afrika és Ázsia sz|mos orsz|g|ban is teret kapott az emberi jogok fontoss|ga, védelme a
politikai és a közjogi folyamatokban.
Új kihív|sok veszélyeztetik azonban az emberi jogok érvényesülését még a régi, jól működő
demokr|ci|kban is. A hat|rokon |tnyúló bűnözés új form|i – a pénzmos|s, a prostitúció, az
embercsempészet, a drogkereskedelem, a terrorizmus – nemzetközi adatvédelmi rendszerek, új és
integr|lt bűnüldöző és védelmi szervezetek létrehoz|s|ra indítanak. A katasztrófavédelem fontoss|ga, a környezeti biztons|g, a nukle|ris biztons|g megteremtése, a tömegeket fenyegető új, ismeretlen betegségektől való félelem erős |llamot igényel. A tudom|ny szabads|g|ra hivatkoz|ssal
bioetikai kutat|sok folynak, amelyek az emberi reprodukció természetességét kérdőjelezik meg. A
nemzetek feletti jogrend, hadseregek, rendőri erők, s a terroristaellenes küzdelemben olyan fontos
titkosszolg|latok – b|r a biztons|gról szólnak – |tírj|k a hagyom|nyos szuverenit|s-elméleteket.
A glob|lis méretű gazdas|gi-t|rsadalmi folyamatok új, eddig nem ismert kihív|sokat jelentenek a jogalkotók, a teoretikusok, az emberi jogvédelmi rendszerek sz|m|ra is. Megjelent a
humanit|rius intervenció sokat vitatott fogalma és egyre több szó esik arról is, hogy ki biztosítja
azoknak az emberi jogait, akik nem demokratikus |llamok polg|rai.
Az emberi jogok érvényesülése, védelme, az ezzel foglalkozó nemzeti, európai uniós és nemzetközi jogi kodiﬁk|ció, valamint a nemzetközi bír|skod|s értékelésére, elemzésére új diszciplina
form|lódott. Az emberi jogi kutat|sok a nemzetközi jog, az alkotm|nyjog, a jogpolitológia, a
jogﬁlozóﬁa vizsg|lati módszereit igénylik. Korm|nyzati és civil kutatóközpontok, egyetemi intézetek, tudom|nyos és közéleti folyóiratok v|llalt|k fel az emberi jogok tudom|nyos kutat|s|t. A
kutatott tém|k között a jogalkot|s és a jogalkalmaz|s sz|m|ra rendkívül fontos és aktu|lis kérdés
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az emberi jogok hierarchi|j|nak kérdése is.
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Az emberi jogok, mint értékek
Az emberi jogok gondolata a felvil|gosod|s eszmekörében gyökeredzik, és az egyénnek az
|llamhatalommal szembeni védelmét szolg|lta. M|srészt a gazdas|gilag erősödő polg|rs|g
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eszköze volt arra, hogy a politikai hatalom részesévé v|ljon. Azóta sokan, sokféleképpen
prób|lt|k meghat|rozni az emberi jogok lényegét jogi, politológiai, etikai, teológiai megközelítéssel.
A jog|sz sz|m|ra az „emberi jogok fogalma (erkölcsi, politikai, t|rsadalmi értelemben) a
jogi és politikai kultúra alapértékeinek gyűjtőneve, a kultúra jogi értékeinek összefoglal|sa”,
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vagyis „olyan értékek, amelyeket a jogrendnek tartalmaznia kell”. Az emberi jogok teh|t
nem ön|lló jogi értékek, hanem a jogban kifejezett erkölcsi, t|rsadalmi értékek. Ezt a meg|llapít|st erősíti a kérdéskör kiv|ló kutatója, Ád|m Antal is, aki így vélekedik: „Az alapjogok
az emberek, a polg|rok, a közösségek alapvető szellemi, erkölcsi, politikai élet- és egészségvédelmi, szoci|lis ell|t|si, valamint anyagi lehetőségeit és védelmét garant|lj|k, teh|t sz|mukra
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előnyös, kedvező hat|sokat biztosítanak, ezért kétségtelenül alapértékeknek minősülnek”.
Az emberi jogok ennek megfelelően igen szerte|gazóak, ezért az |ttekinthetőség érdekében
a jogirodalomban igen erőteljes az igény a csoportosít|sukra. A csoportosít|s alapj|n pedig
sokan igyekeznek hierarchi|t fel|llítani az emberi jogok között.

Az emberi jogok hierarchikus megközelítésének alapjai a nemzetközi jogban
Az emberi jogokat leggyakrabban „gener|ciók” szerint csoportosítj|k, ami időbeli és tartalmi
különbségeket is kifejez. A „gener|ciók” szerinti csoportosít|st Karel Vasak vezette be a francia forradalom h|rmas jelszav|val p|rhuzamba |llítva: az első gener|cióba sorolhatók a polg|ri és politikai jogok (a szabads|g biztosít|s|ra), a m|sodik gener|cióba tartoznak a gazdas|gi,
szoci|lis és kultur|lis jogok (az egyenlőség szellemében), a harmadik gener|cióba pedig a
59
kollektív jogok (a testvériség szellemében). Ezzel lényegében azonos eredményre vezetnek az
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|llam kötelezettségének jellege (beavatkoz|stól tartózkod|s – tevőleges kötelezettség; tiszteletben tart|si – védelmi – szolg|ltat|si kötelezettség), valamint a jogi kikényszerítés lehetőségei (bírói úton érvényesíthető norma – programnorma), stb. szerinti csoportosít|sok.
A nemzeti és nemzetközi okm|nyok eltérő megfogalmaz|sban és tartalommal nyújtanak
védelmet azoknak a jogoknak, amelyeket alapvetőnek minősítenek az egyén és közösségei sz|m|ra. Ád|m Antal professzor ezt az adotts|got és a vele kapcsolatos problém|kat az alapjogok
60

többrétegű szab|lyozotts|ga szindróm|j|nak nevezi.
Az első két gener|cióba tartozó jogok a nemzetközi jogban m|r széles körben elismertnek
tekinthetők, a harmadik gener|cióhoz tartozó jogok – m|sképpen szolidarit|si jogok – ma
még csak a kialakul|s st|dium|ban vannak a glob|lis problém|k megold|s|val összefüggésben. Ide tartozik péld|ul a békéhez, fejlődéshez és az egészséges környezethez való jog. Ezek a
jogok nem realiz|lhatók teljes mértékben egy |llam keretein belül, s nem – vagy csak nehezen
– lehet ezeket a jogokat – vagy azok egyes elemeit – az egyén |llammal szemben fenn|lló
szubjektív jogaként megfogalmazni. Az „egészséges környezethez való jog” értelmezésénél
azonban ﬁgyelembe vehető az élethez vagy az egészséghez való jog.
Napjainkban egyre több szó esik az ún. negyedik emberi jogi gener|cióról: itt említik az
61

ún. bioetikai jogokat. Több tudom|ny|g hat|rterületéről van szó – a biológia, a genetika,
az orvostudom|ny, a jogtudom|ny és az etika norm|i sz|mos területen érintik az emberi
élethez, méltós|ghoz való jogot, az ember önazonoss|g|t, az orvosbiológiai elj|r|sok kereteit
és korl|tait.
Az emberi jogok csoportosíthatók alanyaik szerint egyéni vagy kollektív jogokra. Az egyes
jogok besorol|s|t illetően azonban igen jelentősek a nézeteltérések, mivel a kollektív jogok fogalma még nem kellően tiszt|zott. Egyes szerzők kollektív jogoknak tekintik azokat a termé62

szetüknél fogva „m|sokkal együtt gyakorolt” jogokat, amelyeket egyébként – a nemzetközi
egyezmények is – egyéni jogokként fogalmaznak meg, mint péld|ul a gyülekezési, egyesülési
szabads|g, de a vall|sgyakorl|s szabads|ga is. M|sok az egyének csoportj|t mint jogalanyt
együttesen, közösségként megillető jogokat tekintik kollektív jogoknak, mégpedig elsősorban
a népek jogait, de ide sorolhatók a kisebbségi csoportokat megillető, ma még sokszor vitatott
jogok is, péld|ul a kisebbségek (területi, igazgat|si, kultur|lis) autonómi|hoz való joga, és a
kollektív jogok körében említhetők az őslakos népeket megillető jogok is.
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A hierarchia fel|llít|sa ir|ny|ba vezet az a csoportosít|s, amely azon alapul, hogy a nemzetközi
egyezmények rendelkezései értelmében az |llam korl|tozhatja-e, illetve milyen feltételekkel kor64

l|tozhatja az egyes jogokat.
Eszerint léteznek ún. abszolút jogok, amelyek még a nemzet létét fenyegető rendkívüli |llapot
idején is tiszteletben tartandók: az élethez való jog (pontosabban – a hal|lbüntetés eltörléséig – az
„élettől való önkényes megfoszt|s tilalma”), a kínz|s és embertelen b|n|smód tilalma, a rabszolgas|g tilalma és a visszaható hat|lyú büntető jogalkalmaz|s tilalma. Ez a – tilalomként megfogalmazott – mag az, amely az egyetemes (ENSZ) és a region|lis (európai és amerikai) emberi jogi
egyezményekben egyar|nt szerepel. A Polg|ri és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya
ebbe a csoportba sorolja a szerződéses kötelezettség teljesítésének elmulaszt|sa miatti bebörtönzés
tilalm|t, a jogképességhez való jogot, valamint a gondolat, lelkiismeret és a vall|s szabads|g|t.
Az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye az utóbbi kettő mellett idesorolja a csal|d jogait, a névviselés jog|t, a gyermek jogait, az |llampolg|rs|ghoz való jogot, valamint a korm|nyz|sban való
részvétel jog|t is. Az ezekben az egyezményekben biztosított többi jogtól az |llamok h|ború vagy
a nemzet létét fenyegető m|s rendkívüli |llapot idején „eltérhetnek”, a jogok alkalmaz|s|t „felfüggeszthetik”.
A nemzetközi egyezmények alapj|n azonban az |llamok a jogok jelentős részét rendkívüli
|llapot hi|ny|ban, „norm|lis” körülmények között is korl|tozhatj|k bizonyos feltételekkel: a
korl|toz|snak törvényi rendelkezésen kell alapulnia, a közösség érdekét (közerkölcs, közegészség,
közrend, közbiztons|g, nemzetbiztons|g, esetenként a „az |ltal|nos jólét” védelmét) vagy m|sok
jogainak védelmét kell szolg|lnia, és |ltal|ban ki kell |llnia a szükségesség, illetve a „demokratikus
t|rsadalomban” szükségesség prób|j|t.
Az utolsó csoportba tartoznak azok a jogok, ahol a gazdas|gi körülmények még szélesebb
korl|toz|st tesznek lehetővé: a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok megvalósít|s|ra az |llamok
csak fokozatosan, gazdas|gi erőforr|saik függvényében kötelesek – a jogok egy minim|lis szintjét
azonban mindenképpen biztosítani kell.
Hasonlóképpen a nemzetközi jogforr|sok jellegén alapul az a csoportosít|s, amely egyértelműen hierarchikus rendet prób|l fel|llítani az emberi jogok között. Eszerint vannak a nemzetközi jogban a jus cogens körébe tartozó emberi jogi norm|k, mint az élethez való jog, a kínz|s,
a rabszolgas|g és a visszaható hat|lyú büntető jogalkalmaz|s tilalma. Ezek a norm|k feltétlenül
kötelezőek, az ezekkel ütköző m|s nemzetközi jogi norm|k érvénytelenek (semmisek), ezért ezek
az emberi jogok |llnak a hierarchia legmagasabb szintjén. Ennél szélesebb kört alkotnak azok a
jogok, amelyek erga omnes, azaz mindenkivel szemben fenn|lló kötelezettséget keletkeztetnek a
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Bokorné Szegő Hanna: Az |llamok közössége és az emberi jogok. In: Az |llamok nemzetközi közösségének v|ltoz|sa
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és a nemzetközi jog. Jogtudom|nyi Értekezések, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
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nemzetközi jogban. Abban azonban nincs egyetértés, hogy mely jogok tartoznak ebbe a körbe.
Ezek olyan jogok, amelyek tiszteletben tart|s|hoz minden |llamnak érdeke fűződik, mert a nemzetközi közösség sz|m|ra alapvető fontoss|gúak. A Nemzetközi Bírós|gnak a Barcelona Traction
ügyben hozott ítélete szóhaszn|lat|val ezek az „ember alapvető jogai” (basic rights of the human
person) szemben az emberi jogokkal |ltal|ban, amelyekkel kapcsolatban – külön szerződési felhatalmaz|s hi|ny|ban – nem b|rmely |llam, csak az |llampolg|rs|g szerinti |llam nyújthat – illetve
65

követelhet – védelmet m|s |llammal szemben a mag|nszemélyek sz|m|ra.
Ez a hierarchia valój|ban nem m|s, mint az emberi jogokat biztosító nemzetközi jogi norm|k
közötti jogforr|si hierarchia. De van-e, lehet-e hierarchia az emberi jogok mint értékek között?
Az egyszerűen bel|tható, hogy a jogok csoportjai között nem létezik al|-fölérendeltségi viszony. Ehhez vizsg|ljuk meg a polg|ri és politikai jogok, illetve a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis
jogok közötti kapcsolatot. Ezt a két csoportot |ltal|ban az emberi jogok első és m|sodik nemzedékeként különböztetik meg. A sorsz|moz|s a kialakul|s sorrendjére utal, b|r egyes szerzők ezt az
elnevezést kifog|solj|k azon analógia alapj|n, hogy a technikai fejlődésben a m|sodik nemzedék
|ltal|ban fejlettebb, mint a prototípus, és így ezen jogok esetében félrevezető lehet a „m|sodik
nemzedék” elnevezés, mert valaki még arra a következtetésre juthat, hogy ezek a jogok fontosabbak, mint az „első nemzedékbe” tartozó jogok.
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Az emberi jogok kölcsönös összefüggése és elválaszthatatlansága
A nemzetközi okm|nyokban és nemzetközi szervezetekben napjainkban |ltal|nosan elfogadott az
emberi jogok két nemzedékének egyenrangús|ga, elv|laszthatatlans|ga és kölcsönös összefüggése.
Ugyanakkor széles körű azoknak a t|bora is, akik csak a polg|ri és politikai jogokat ismerik el,
és tagadj|k a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok jogi jellegét, m|sok pedig a kultur|lis relativizmus hirdetésével, a hagyom|nyos közösségi értékekre hivatkoz|ssal a gazdas|gi és szoci|lis
jogokat a polg|ri és politikai jogok elé helyezik.
A jogok e két csoportj|nak különbözőségét tükrözi az ENSZ keretében 1966-ban született két
nemzetközi Egyezségokm|ny. Egyes szerzők szerint a két dokumentum a bennük foglalt jogok
különböző jellege alapj|n különült el, m|sok szerint csak a végrehajt|si-ellenőrzési mechanizmus
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különbözik. Hagyom|nyosan a fő különbségnek azt tekintették, hogy a polg|ri és politikai jogok az |llam részéről tartózkodó magatart|st kív|nnak meg, míg a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis
jogok biztosít|sa tevőleges magatart|st igényel. M|ra a nemzetközi emberi jogi szervek gyakorlata
nyom|n egyértelművé v|lt, hogy az |llamok a polg|ri és politikai jogok biztosít|sa terén is ren68

delkeznek pozitív kötelezettségekkel, míg m|srészről sz|mos gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jog
biztosítható az |llam be nem avatkoz|sa révén. Ennek megfelelően bizonyos esetekben a polg|ri
és politikai jogok biztosít|sa is meglehetősen költséges (l. hatékony bírós|gi szervezet működtetése, v|laszt|sok lebonyolít|sa). A be nem avatkoz|st igénylő gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok
(pl. szakszervezeti szabads|g) biztosít|sa pedig értelemszerűen olcsóbb az |llam sz|m|ra. B|r a
szabads|gjogi elemeket sz|mtalanszor nem az |llami beavatkoz|ssal, hanem mag|nszemélyek és
szervezetek beavatkoz|s|val szemben kell megvédeni, ami – a polg|ri és politikai jogok horizont|lis, mag|nszemélyek egym|s közötti kapcsolataiban történő biztosít|s|hoz hasonlóan – szintén
tevőleges magatart|ssal, megfelelő intézményrendszer fenntart|s|val, jelentősebb anyagi erőforr|s
felhaszn|l|s|val valósítható meg.
Az |llam kötelezettségeinek tevőleges vagy tartózkodó jellege mellett különbséget tesznek
tov|bb| a polg|ri és politikai, illetve a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok között aszerint,
hogy az előbbiek azonnali biztosít|s|nak kötelezettségével szemben ez utóbbiakat az |llam az
69

Egyezségokm|ny alapj|n (csak) fokozatosan köteles megvalósítani. A fokozatos megvalósít|s
azonban nem jelentheti a megvalósít|s indokolatlan halasztgat|s|t, az |llamok jóhiszeműen
kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket a lehető leggyorsabb megvalósít|s érdekében az
erőforr|sok leghatékonyabb felhaszn|l|s|val. A fokozatoss|g vélelmet jelent arra nézve, hogy az
|llamoknak a megvalósít|sban előre kell menniük, azonban ez nem feltétlen akad|lya a visszalépésnek – indokolt esetben. A jogok színvonal|t illetően a visszalépést jelentő intézkedéseket a
70

jogok egészének fényében kell vizsg|lni, megfelelően értékelve a következményeket. Vannak
azonban a forr|soktól függetlenül megvalósítandó jogok, péld|ul a szakszervezeti tevékenység szabads|ga, a foglalkoz|s szabad gyakorl|sa és a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok
egyéb szabads|gjog jellegű elemei, valamint mindenképpen kötelesek az |llamok biztosítani
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minden jognak egy minim|lis szintjét: ez jelenti a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok kötelező magj|t. E kötelező mag kimunk|l|s|n dolgozik a Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok
Nemzetközi Egyezségokm|nya végrehajt|s|ról benyújtott jelentések ellenőrzésére 1986-ban
71

létrehozott Gazdas|gi, Szoci|lis és Kultur|lis Jogok Bizotts|ga. A Bizotts|g |ll|sfoglal|sai
szerint az |llamok kötelesek biztosítani minden jognak egy minim|lis szintjét, efelett pedig
fokozatosan javítani e jogok biztosítotts|g|t, és azonnali kötelezettségként kötelesek biztosítani a jogok diszkrimin|ciómentes élvezetét mindenki sz|m|ra; ehhez és meghat|rozott jogok
72

biztosít|s|hoz fel kell haszn|lni a bírói jogvédelmet is. Ez pedig m|r |tvezet a végrehajt|si
mechanizmusok különbözőségének kérdéséhez.
Az emberi jogok nemzetközi védelme terén a végrehajt|si mechanizmusok különbözősége
abban |ll, hogy a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok biztosít|s|nak ellenőrzésére csak a jelentéstételi mechanizmus |ll rendelkezésre – kivéve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyes
elj|r|sait és az Európai Szoci|lis Karta újonnan elfogadott kiegészítő jegyzőkönyvében meghat|rozott kollektív panaszok rendszerét –, míg a polg|ri és politikai jogok esetében ezen túlmenően
sz|mos esetben lehetőség van egyéni jogérvényesítésre, bírói vagy bírói jellegű szervek felülvizsg|73

lat|nak igénybevételére. Sz|mos szerző |ltal hangoztatott nézet – és az emberi jogi szervezetek
gyakorlata is abba az ir|nyba mutat –, hogy a bírói érvényesítés lehetősége a gazdas|gi, szoci|lis és
kultur|lis jogok körében nem tekinthető eleve kiz|rtnak, még ha léteznek is olyan elemei a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogoknak, amelyeknél egy|ltal|n nem, vagy csak nehezebben valósítható meg a bírói úton való jogérvényesítés. Ezen a felismerésen alapulnak azok a kezdeményezések,
amelyek a Polg|ri és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya Fakultatív Jegyzőkönyvében
létrehozott egyéni panaszrendszerhez hasonló mechanizmus létrehoz|s|ra ir|nyulnak a Gazdas|gi,
74

szoci|lis és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|ny|hoz kapcsolódóan is.
A nemzetközi emberi jogi szervek gyakorlat|ban egyre ink|bb fellelhetők a gazdas|gi, szoci|lis
és kultur|lis jogok bírói érvényesítésének nyomai. Közvetett bírói alkalmaz|st jelent az, amikor
a bírós|gok a polg|ri és politikai jogokat a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok fényében értelmezik. Ez ﬁgyelhető meg az Emberi Jogok Európai Bírós|ga gyakorlat|ban, amely az Airey75

ügyben
jogait

71

72

r|mutatott, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye célja, hogy az egyén
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valós és gyakorlati módon biztosítsa, és minthogy nincs olyan vízv|lasztó, amely a szoci|lis szfér|t
elv|lasztan| az Egyezmény |ltal felölelt szfér|tól, a jogok mindennapi körülményeknek megfelelő
értelmezésének elve alapj|n ﬁgyelembe kell venni a polg|ri és politikai jogok szoci|lis-gazdas|gi
természetű következményeit, vagyis ezen jogok szoci|lis dimenziój|t. Ilyen értelmezés gyakori
76

az egyes |llamok bírós|gi gyakorlat|ban is, különösen az élethez való jog esetében. A „közvetett” bírói érvényesítés m|sik esete egy holland péld|val szemléltethető: miut|n az ENSZ Emberi
Jogi Bizotts|ga (Human Rights Committee) meg|llapította, hogy a Polg|ri és politikai jogok
Nemzetközi Egyezségokm|ny|nak a diszkrimin|ció tilalm|ról rendelkező 26. cikke a gazdas|gi,
77

szoci|lis és kultur|lis jogok körére is alkalmazandó, a holland jogban közvetlenül alkalmazható
ezen 26. cikk alapj|n a holland Legfelsőbb Bírós|g 1993 m|jus|ban elfogadta a Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya 7. cikkére (igazs|gos munkafeltételekhez
78

való jog) történő hivatkoz|st.
Az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított jogok közül különösen a gazdas|gi, szoci|lis jogok ir|ny|ba mutatnak az olyan jogok, mint a kényszermunka tilalma, az egyesülési szabads|g körében a szakszervezeti szabads|g, tov|bb| az ingyenes tolm|cshoz és jogi képviselethez
79

való jog a tisztességes („fair”) elj|r|s keretében. A tulajdonhoz való jog, valamint az oktat|shoz
való jog pedig olyan jogok, amelyeket kifejezetten a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok körébe
szoktak sorolni (b|r a tulajdonhoz való jog esetében ez nem egyértelmű). Ezek jellegzetessége,
hogy a körülöttük kibontakozott vita következtében nem is kerültek be az 1950-ben elfogadott
Egyezménybe a demokratikus t|rsadalom léte szempontj|ból alapvető fontoss|gúnak tekintett
jogok sor|ba, azonban – jelentőségükre tekintettel – m|sfél évvel később bekerültek az első kiegészítő jegyzőkönyvbe: szabads|gjog jellegű, az |llam tartózkod|si kötelezettségére utaló megfogalmaz|sban; azonban ezen jogokra is vonatkozik az a Bírós|g |ltal megfogalmazott elv, hogy a
jogok biztosít|sa esetenként pozitív kötelezettségekkel is j|r.
Az Európai Unió jogrendszere maga is péld|t mutat arra, hogy a gazdas|gi és szoci|lis jogok
miként érvényesíthetők bírói úton. A közösségi jogban az ir|nyelvek – így péld|ul a férﬁak és nők
tekintetében a munkav|llal|si feltételek körében egyenlő b|n|smódot, illetve egyenlő munk|ért
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Ld. India péld|j|t: Dhavan, R.: The Quest for Economic and Social Rights in India: A New Judicial Model? (Autumn 1995) 9.3 Interights Bulletin 97-99.; valamint Finnorsz|gét: Rosas, A.: The Implementation of Economic and
Social Rights: Nordic Legal Systems In: Matscher (szerk.), 1991. 223-235.
Ld. S.W.M. Broeks v theNetherlands, Communication No. 172/1984 (9 April 1987), Selected Decisions of the Human
Rights Committee under the Optional Protocol of ICCPR, Vol. 2., (UN Publications, Sales No. E.89. XIV. 1) 196.
Ld. Economic, Social and Cultural Human Rights, Advisory Report No. 18., Advisory Committee on Human
Rights and Foreign Policy of the Netherlands, 1993. 37 p.
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Ld. Ryssdal, R.: The protection of social and economic rights and the European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms. In: Matscher (szerk.), 1991. 1-4.
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egyenlő díjaz|st előíró ir|nyelvek – megfelelő rendelkezései, csakúgy, mint az alapító szerződések vonatkozó rendelkezései, közvetlenül érvényesíthetők a nemzeti bírós|gok előtt (közvetlen
hat|ly). A bírói érvényesíthetőség kérdése fontos szerepet j|tszott az EU Alapjogi Chart|j|nak
kidolgoz|sakor, illetve annak az Európai Alkotm|nyba, majd az ennek kudarca ut|n elfogadott
Lisszaboni Szerződésbe foglal|s|ról folytatott vit|kban is.
L|tható teh|t, hogy az emberi jogok egy viszonylag egységes csoportot alkotnak, ahol a közös kiindulópont az emberi méltós|g; e jogcsoport minden eleme erre vezethető vissza, tov|bb|
közös alapelv a jogok diszkrimin|ciómentes biztosít|sa. Egyik csoportba tartozó jogok érvényesülése sem biztosítható a m|sik csoportba tartozó jogok ﬁgyelmen kívül hagy|s|val, hiszen egyik
csoport sem tekinthető magasabb-rendűnek vagy fontosabbnak a m|sikn|l (ez az emberi jogok
kölcsönös összefüggésének elve). A jogok kölcsönös összefüggése megnyilv|nul abban is, hogy a
polg|ri és politikai jogokat a különböző emberi jogi szervek, bírós|gok egyre ink|bb a gazdas|gi,
szoci|lis és kultur|lis jogok fényében értelmezik; m|srészt a különböző jogok biztosít|sa egym|st
feltételezi, egyik jogcsoport nélkül sem teljesedhet ki az emberi méltós|g és nem valósulhat meg
80

az egyéni szabads|g.

Az emberi jogok kölcsönös összefüggésének elvét megerősítette az 1993.

81

évi bécsi nyilatkozat, és ezt az elvet tükrözi az EU Alapjogi Chart|ja is.

Eg yes emberi jogok korlátozhatósága más jogokra tekintettel
Az emberi jogok hierarchi|j|nak kérdése azonban megközelíthető egy m|sik szempontból
is: nem csoportok, hanem egyes jogok egym|shoz való viszony|t vizsg|lva. A jogok közötti hierarchia szigorú értelemben azt jelentené, hogy ütközés esetén az alacsonyabb rendű
jogoknak mindig meg kell hajolniuk a hierarchia magasabb fok|n |lló jogok előtt. Van-e
teh|t olyan emberi jog, amely előtt minden m|s jognak meg kell hajolnia, amely m|s jogok
védelmével szemben feltétlen elsőbbséget követel?
Az élethez való jog olyan emberi értéket véd – az életet –, amelynek hi|ny|ban nyilv|nvalóan nem gyakorolhatók m|s emberi jogok sem, teh|t feltételezhető, hogy ez a jog |ll a
hierarchia csúcs|n. De elsőbbséget élvez-e az egyik ember élethez való joga péld|ul egy m|sik ember tulajdonhoz való jog|val szemben? Ha így lenne, a tulajdonosnak önzetlenül biz-
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Roosevelt szavaival: „Gazdas|gi biztons|g és függetlenség nélkül egyéni szabads|g nem létezhet. Az éhező és
munkanélküli emberek jelentik a diktatúr|k alapanyag|t.” Forr|s: Alston, P.: U.S. Ratiﬁcation of the Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: The Need for an Entirely New Strategy, American Journal of International
Law, 1990. No. 2. 365-393.
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tosítania kellene minden nincstelen létfenntart|si szükségleteit, az éhező pedig nem lenne
büntethető az életben marad|s|hoz szükséges javak eltulajdonít|sa miatt. Ez természetesen
nem így van, és nem is lenne szerencsés, ha így lenne, mert t|rsadalmi méretekben k|oszhoz
vezetne, az egyén szempontj|ból pedig az emberi jogok összessége |ltal biztosított emberi
méltós|g egy fontos szeletét semmisítené meg. Ezért tartalmazza az Emberi Jogok Európai
Egyezményének 17. cikke a joggal való visszaélés tilalmaként azt a rendelkezést, miszerint
az Egyezményben biztosított jogokat nem lehet úgy értelmezni, hogy azok b|rki sz|m|ra
jogot biztosítanak olyan cselekedet végrehajt|s|ra, amely m|soknak az Egyezményben biztosított jogainak megsemmisítésére ir|nyul. Az európai felfog|s szerint a tulajdonhoz való
jog védelme nem indokolhatja az élet kiolt|s|t (a jogos védelem ar|nyoss|g|ba nem fér bele,
és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 2. cikke sem nevesíti a tulajdon elleni t|mad|st az élet kiolt|s|t kivételesen indokoló körülmények között), az amerikai tulajdonfelfog|s
azonban ezt is elfogadja, és a Polg|ri és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya is
csak az élet kiolt|s|nak önkényességét tiltja, nem szab az európaihoz hasonló szűk kereteket. Ugyanakkor az élethez való jog az európai felfog|s szerint sem tekinthető a hierarchia
csúcs|n |llónak, mert a testi épség, a személyi integrit|shoz való jog védelme kivételesen
indokolhatja az élet kiolt|s|t.
Ugyanígy levezethető, hogy nem |llhat az emberi jogi hierarchia csúcs|n az emberi méltós|ghoz való jog sem, amely szintén igen erős nemzetközi jogi és alkotm|nyjogi védelmet
élvez. Az emberi jogok között teh|t nem |llítható fel olyan hierarchia, amely alapj|n minden esetben könnyen eldönthető, hogy a különböző jogok ütközése esetén melyiket kell
erősebb védelemben részesíteni. Az emberi jogok között szövevényes kapcsolatrendszer |ll
fenn, amint a jogok kölcsönös összefüggésének elvével kapcsolatban kifejtettük, amelyben
egyes jogok kisebb-nagyobb mértékben korl|tozhatók m|s jogok érvényesülése érdekében.
A korl|tozhatós|g mértéke alapvetően függ attól is, hogy az egyes jogok |ltal védett értékek
mennyire t|gak és mennyire körülhat|roltak.
Az Emberi Jogok Európai Bírós|g|nak joggyakorlat|ban jól tükröződik ez a szemlélet.
Az Egyezményben sz|mos rendelkezés maga is kifejezetten utal arra, hogy m|sok jogainak
védelme (illetve a közérdek) egyes jogok korl|toz|s|nak alapja lehet. A korl|toz|s megenged82

hető mértékének meghat|roz|s|n|l fontos szerepe van a „mérlegelési jogkör doktrín|j|nak”.
A Bírós|g a korl|tozó |llami intézkedéseket különböző tesztek alapj|n vizsg|lja, amelyek a
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A doktrina részletes ismertetéséről ld. Van Dijk, P. - Van Hoof, G.J.H.: Theory and Practice of the European
Conven- tion on Human Rights, Kluwer, Deventer-Boston, 1990. 656 p., 583-606.; valamint Macdonald, R. St. J.:
The mar- gin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, Collected Courses of
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mérlegelési jogkörnek különböző teret engednek. Szűk mérlegelési jogkört engedett a Bírós|g
az |llamnak a Sunday Times-ügyben. Eszerint a Bírós|g akkor is felülvizsg|lhatja, hogy az |llam
eleget tesz-e az Egyezmény alapj|n v|llalt kötelezettségeknek, ha az |llam ésszerűen, gondosan,
jóhiszeműen alkalmazza mérlegelési jogkörét, vagyis az |llamnak bizonyítania kell, hogy a korl|tozó intézkedés ésszerű („ésszerűségi teszt”), és teljesül az ar|nyoss|g követelménye is. Igen széles
84

mérlegelési jogkört biztosít ezzel szemben a „nem ésszerűtlen” teszt, amely alapj|n az |llami
intézkedés akkor nem felel meg az Egyezménynek, ha a nemzeti hatós|g nyilv|nvalóan alapos ok
nélkül ítélte úgy, hogy a közérdek korl|tozó intézkedést tesz szükségessé; vagyis ha az |llammal
szemben |lló fél bizonyítja az |llami intézkedés ésszerűtlenségét. Ilyen széles mérlegelési jogkört
enged a bírós|g szoci|lis és gazdas|gpolitikai kérdésekben, tov|bb| a titkosszolg|lati eszközök
85

alkalmaz|sa terén a nemzetbiztons|g védelmében.
A mérlegelési jogkör szélessége, vagyis az alkalmazott teszt típusa |ltal|ban attól függ, hogy
milyen természetű az |llam |llítólagos jogsértése, vagyis melyik jogot érinti és milyen jellegű a
korl|toz|s, m|srészt attól, hogy milyen mértékben |llapítható meg egy közös európai mérce a tag|llamok jogrendszereiből. A korl|toz|sokat tekintve péld|ul a közerkölcsök védelme, illetve a bírós|g tekintélyének védelme érdekében történő korl|toz|s nem egyforma objektivit|ssal ítélhető
meg, az előbbinél a Bírós|g szélesebb mérlegelési kört enged az |llamnak. Az érintett jogok körét
illetően nincs egyértelmű gyakorlat, de a 8. cikk és a 10. cikk, amelyeket úgy tekintenek, hogy
rendkívül fontos értékeket védenek, csak különösen komoly ok alapj|n korl|tozható, viszont
széles a mérlegelési jogkör ott, ahol az |llam gazdas|gi rendje érintett, különösen a tulajdonhoz
való jog kapcs|n (amelynek maga az Egyezmény szövege is szélesebb korl|toz|s|t engedi, mint
|ltal|ban). A gazdas|gi megfontol|sok terén fenn|lló széles mérlegelési jogkör azonban fenn|ll
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A mérlegelési jogkör terjedelmét meghat|rozó tényezőkről ld. még: Lavender, Nicholas: The Problem of the
Margin of Appreciation. European Human Rights Law Review, 1997. No. 4. 380-390. A doktrína bír|lat|ról ld.:
Singh, Rabinder – Hunt, Murray – Demetriou, Marie: Current Topic: Is there a Role for the “Margin of
Appreciation”
in National Law after the Human Rights Act? European Human Rights Law Review, 1999. No. 1. 15-22. Azért
bír|lj|k a mérlegelési jogkör doktrín|j|nak alkalmaz|s|t, mert az csak elfedi annak valós indokait, hogy a Bírós|g
miért tekint egy adott korl|toz|st indokoltnak. A részletes indokol|s helyett azt mondja ki, hogy a döntés az |llam
mérlegelési jogkörébe tartozik, s ez|ltal az esetjog kisz|míthatatlann| v|lik. Tov|bb| elmossa a különbséget, hogy az
|llam szerveinek olyan jellegű döntéséről van-e szó, amelyet a Bírós|g nem kív|n felülbír|lni (hat|sköri korl|t), vagy
megvizsg|lta a döntést és indokoltnak tal|lta.
Hasonló teszt, mint az olasz alkotm|nybírós|g |ltal a gazdas|gi-szoci|lis és kultur|lis szolg|ltat|si jogok érvényesülésének ellenőrzésére kidolgozott módszer egyik szempontja, a „ragionevolezza” körében a jogszab|ly célj|nak való
megfelelés vizsg|lata; ld.: Kardos, i.m., Esély, 1996., a 26. oldalon.
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Gazdas|gi kérdésekben az Európai Bírós|g (European Court of Justice) is széles mérlegelési jogkört biztosít a
tag|lla- moknak péld|ul a diszkriminatív hat|sú intézkedések (közvetett diszkrimin|ció) szükségességének és
alkalmass|g|- nak megítélésében. Ld. C-167/97, Seymour-Smith and Perez, Judgment of 9 February 1999.
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a különösen fontosnak tekintett 8. cikk esetében is. A megítélés nagymértékben függ teh|t
attól, hogy az érintett jog melyik elemét érinti: a szorosabb értelemben vett mag|nélet védelme
erősebb, mint a mag|nlak|s (csal|di otthon) h|borítatlans|g|nak védelme. Hasonlóképpen, a
véleménynyilv|nít|s szabads|ga körében is attól függ a mérlegelési jogkör terjedelme, a korl|toz|s
megengedhető mértéke, hogy milyen jellegű közlésről van szó.
Különleges védelmet élvez a demokr|cia működése szempontj|ból kiemelkedően fontosnak
tartott politikai véleménynyilv|nít|s (minden közérdekű ügyről folytatott vita), így ilyen esetek87

ben csak nagyon fontos t|rsadalmi érdek („pressing social need”) indokolhatja a korl|toz|st.
Ezzel szemben szélesebb mérlegelési jogkört engedett a Bírós|g a művészi kifejezés szabads|g|88

nak, illetve a kereskedelmi célú kifejezés szabads|g|nak korl|toz|s|ra.
A pozitív kötelezettségekkel kapcsolatban is különböző fokozatok ﬁgyelhetők meg a mérlegelési jogkört illetően. A mag|n- és a csal|di élet védelme terén az |llam kötelezettsége nem terjed
od|ig, hogy az |llamnak a transzszexu|lis személy részére új nemi identit|sa elismeréseképpen
új születési bizonyítv|nyt kellene ki|llítania,

89

vagy a területén jogszerűen letelepült (de nem
90

|llampolg|r) személyek v|lasztott h|zast|rsainak letelepedését területén engedélyeznie kellene,
viszont a szellemi fogyatékos l|ny nemi erőszakkal szembeni védelme érdekében köteles felhaszn|lni a büntetőjogi eszközöket, nem nyilv|níthatja elégséges védelemnek a polg|ri út (k|rtérítési
91

felelősség) igénybevételének lehetőségét. A pozitív kötelezettségek teljesítésének vizsg|lat|n|l is
fontos szempont a közérdek és az egyén érdeke közötti mélt|nyos egyensúly megteremtése, amely
egyes jogok tevőleges biztosít|sa érdekében m|s jogokat korl|tozó intézkedések esetében végső
soron az ar|nyoss|g követelményével „mérhető”.
L|tható teh|t, hogy az egyes jogok között hierarchia nem létezik, és ha egym|ssal ütközésbe kerülnek, ez az egyensúly megteremtése érdekében valamelyik – vagy mindkettő –bizonyos
mértékű korl|toz|s|val oldható fel. Úgy tűnik, hogy bizonyos fontoss|gi sorrend fel|llítható a
jogok között, mert vannak olyan jogok, amelyek érvényesülése a demokr|cia működése szempontj|ból különösen fontos, de ez a sorrend nem azonos az egyén szempontj|ból fel|llított fontoss|gi sorrenddel. Vannak olyan jogok is, amelyek különös fontoss|g|t az adja, hogy m|s jogok
anyajog|nak tekinthetők, de ez a szempont sem alkalmas arra, hogy al|-fölérendeltségi viszonyt
|llapítsunk meg az egyes jogok között. A korl|tozhatós|g mértéke alapj|n is megkísérelhetünk
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rangsort fel|llítani az egyes jogok között, de itt is nehézségekbe fogunk ütközni, hiszen l|ttuk,
hogy a korl|tozhatós|g terjedelme nem csak az érintett jogtól függ, hanem attól is, hogy a korl|toz|s annak melyik elemét érinti (hiszen a jogok összetettek), valamint a korl|toz|s okaitól is.

Az emberi jogok hierarchiájának kérdése az európa-jogban
A hierarchia-teremtés elméleti kudarcai és a gyakorlat vadhajt|sai (l. a szocialista |llamok gyakorlat|t, amelyek a polg|ri és politikai jogok elnyom|sa mellett a gazdas|gi-szoci|lis jogok elsőbbségét hirdették) erősítették a nemzetközi felfog|sban az emberi jogok egyenrangús|g|nak és
kölcsönös összefüggésének elvét, amely az Európai Unió Alapjogi Chart|j|ban is tükröződik.
A Chart|t egy újszerű összetételű testület (Konvent) dolgozta ki, amelyben a parlament|ris
többség is a Charta legitim|ló szerepét kív|nta erősíteni, és ugyanezt szolg|lta a nem-korm|nyzati
vélemények bevon|sa és a testület működésének teljes nyilv|noss|ga. Végül a Tan|cs, a Bizotts|g
és az Európai Parlament képviselője a nizzai csúcsértekezleten 2000. december 7-én írta al| ünnepélyes politikai nyilatkozatként, ekkor még nem volt meg a politikai egyetértés ahhoz, hogy a
Chart|t jogilag kötelező erővel ruh|zz|k fel. Az Európai Alkotm|ny létrehoz|s|ra ir|nyuló t|rgyal|sok sor|n azonban a Charta jogilag kötelező erejét ellenzők feladt|k elutasító |ll|spontjukat,
így a Charta szövegét lényegi v|ltoztat|s nélkül belefoglalt|k az Európai Alkotm|ny létrehoz|s|ról
szóló szerződésbe, amelyet a tag|llamok |llam és korm|nyfői a 2004. június 17-18-|n Brüsszelben
tartott Európai Tan|cs-ülésen írtak al|. Az alkotm|ny-szerződés ratiﬁk|ciój|nak kudarca ut|n a
2007. december 13-|n al|írt Lisszaboni Szerződésbe m|r nem integr|lt|k a Charta teljes szövegét, csak egy utaló rendelkezéssel (az Európai Unióról szóló szerződés új 6. cikke) nyilv|nított|k
a Chart|t (amelyet előzőleg – az Alkotm|ny kidolgoz|sa sor|n elfogadott módosít|sok beilleszté92

sével –némiképp az új st|tus követelményeihez igazítottak) az elsődleges joganyag részévé. Az ír
népszavaz|st követően azonban a Lisszaboni Szerződésnek a sorsa is bizonytalann| v|lt.
A kellő politikai akarat megléte esetén egyszer tal|n végül mégis jogilag kötelezővé v|ló Charta
ugyanakkor nem új jogokat alkotott, hanem a polg|rok sz|m|ra a közösségi jogban (az alapító
szerződésekben és a m|sodlagos közösségi jogban, valamint az Európai Bírós|g esetjog|ban), a
nemzetközi emberi jogi szerződésekben, illetve a tag|llamok alkotm|nyaiban biztosított jogokat
foglalta össze.
A Charta egy dokumentumban, egyenrangúként biztosítja a polg|ri és politikai jogokat, valamint a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogokat. Az előbbiek körében elsősorban az Emberi Jogok
Európai Egyezményében biztosított, illetve annak esetjog|ban megfogalmazott jogokat tartalmaz-
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za, azonban egyes pontokon meghaladta az Egyezményt és szélesebb tartalommal biztosít egyes
jogokat. Így a tisztességes elj|r|shoz való jogot minden közigazgat|si jellegű ügyben biztosítja, és
a diszkrimin|ció tilalm|t is |ltal|nos jelleggel fogalmazza meg. A Chart|nak az Egyezményhez
való viszonya kezdettől aggodalmakat v|ltott ki, ezért az Egyezményben és a Chart|ban egyar|nt
– b|r helyenként kisebb-nagyobb mértékben eltérő szövegezéssel – megfogalmazott jogok eltérő értelmezésével kapcsolatos agg|lyok eloszlat|sa érdekében a Charta |ltal|nos rendelkezései
közé beiktattak egy rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az Egyezményben biztosított jogokat
a Charta alkalmaz|s|ban is az Egyezménynek megfelelően kell értelmezni. Ott, ahol a Charta
tudatosan túlmutat az Egyezmény alkalmaz|si körén, ott ezt a kiterjedtebb védelmet kell biztosítani (52. cikk 3. bekezdése). Az Alkotm|nyba foglal|s sor|n a Charta |ltal|nos rendelkezéseit
bővítették egy hasonló rendelkezéssel az alkotm|nyos hagyom|nyokból eredő jogok értelmezését
illetően, amelyet a Lisszaboni Szerződés előkészítése sor|n az ön|lló dokumentumként tov|bbélő
Charta szövegébe is beillesztettek.
A szoci|lis jogok meglehetősen vitatott katalógus|nak kidolgoz|sa sor|n ﬁgyelembe vették a
közösségi acquis, valamint a dolgozók alapvető szoci|lis jogairól szóló közösségi charta mellett az
Európai Szoci|lis Karta, illetve a Módosított Európai Szoci|lis Karta egyes rendelkezéseit.
A Chart|t kidolgozó Konvent mand|tuma a jogok h|rom kategóri|j|nak (polg|ri és politikai
jogok, szoci|lis jogok, EU polg|rjogok) meghat|roz|s|ra szólt, a Konvent azonban e helyett a jogok természete szerint csoportosítva 6 csoportba sorolta a jogokat. A különböző jogok |ltal védett
értékek a következők: méltós|g, szabads|g, egyenlőség, szolidarit|s, polg|rjog és igazs|goss|g.
Ezzel a megold|ssal – péld|ul a szabads|gjogok között – gazdas|gi-szoci|lis és polg|ri-politikai
jogok egy csoportban szerepelnek, ami az emberi jogok elv|laszthatatlans|g|nak és kölcsönös összefüggésének elvét tükrözi. Az elfogadott szöveg ﬁgyelemmel van az emberi jogok egyetemessége
elvére is, így az abban megfogalmazott jogok többsége mindenkit megillet. Minthogy azonban a
Charta egyik funkciója az, hogy az Európai Unió politikai legitimit|s|t és a polg|rok uniós kötődését erősítse, természetesen tartalmazza a csak a közösségi (uniós) polg|rok sz|m|ra biztosított
saj|tos, többnyire politikai, részvételi jogokat is.
A jogok kölcsönös összefüggése elvének megfelelően a Chart|ban biztosított jogok között
sincs hierarchikus kapcsolat. A kidolgoz|s folyamat|ban is l|tszott azonban, és ez tükröződik
a szövegezésben, hogy az egyes jogok elismertségét, politikai elfogadotts|g|t, és így a Chart|ba
foglal|s szükségességét illetően a konszenzus erőssége különböző. A legkevésbé elfogadott jogok,
amelyek tartalma sokak szerint még kevésbé kiforrott és nem hat|rozható meg kellő pontoss|ggal, a gazdas|gi-szoci|lis jogok körébe tartoztak. Többen a bírói érvényesíthetőség hi|ny|ra hivatkoztak, amikor ezeknek a jogoknak az alapjogi katalógusból történő kihagy|sa mellett érveltek.
Ez a megfontol|s vezetett végül ahhoz, hogy az Alkotm|nyba foglal|skor a Chart|t kiegészítették
egy |ltal|nos rendelkezéssel a Chart|ban foglalt alapelvek szerepéről, amelynek értelmében azoknak elsődleges szerepet a jogalkot|sban sz|ntak, jogalkot|s útj|n kell biztosítani az érvényesülésüket; azokra az Európai Bírós|g előtt kiz|rólag ezeknek a jogszab|lyoknak az értelmezése, illetve
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jogszerűségének a megítélése tekintetében lehet hivatkozni. Azt ugyanakkor nem hat|rozta meg
a Charta, hogy mely rendelkezések azok, amelyeket ilyen alapelveknek kell tekinteni. A Charta
93
értelmezéséhez ir|nymutat|sként szolg|ló magyar|zatok szerint, amelyekre a módosított szövegű Charta preambuluma is utal, ez azt jelenti, hogy az elvek alapj|n pozitív intézkedések nem
követelhetők a bírós|g előtt az Unió szerveitől (m|sképpen kifejezve a jogalkotó mulaszt|sa nem
kérhető sz|mon, mint a magyar alkotm|nybírós|g előtt). Utal arra, hogy ez a gyakorlat a tag|llamok jogrendszerétől sem idegen, különösen a szoci|lis jog területén. Példaként megemlíti a
Charta néh|ny cikkét, amelyek ilyen alapelveket tartalmaznak (idősek jogai, fogyatékosok jogai,
környezetvédelem), illetve amelyek vegyes jellegűek (nők és férﬁak közötti egyenlőség, csal|d
védelme, szoci|lis biztons|g). Érdekes és ellentmond|sos ez a péld|lódzó felsorol|s. A Charta szövegét elemezve ugyanis m|s rendelkezéseket sorolhatn|nk az alapelvek csoportj|ba. Az „idősek jog|t a méltó és ön|lló élethez, a t|rsadalmi és kultur|lis életben való részvételhez” a Charta ugyanis
egyértelműen jogként biztosítja, amelyet tiszteletben kell tartani („respect the rights”) és nem
94
elvként, amelyet ﬁgyelembe kell venni, be kell tartani („observe the principles”). Ez az |rnyalatnyi különbség magyar nyelven szinte nem is érzékelhető, a Charta magyar|zat|ban azonban
szükségesnek tartott|k hangsúlyozni. Valój|ban azt l|thatjuk, hogy a Charta magyar|zataiban
többnyire olyan rendelkezéseket soroltak az elvek közé, amelyek olyan jogok biztosít|s|ra vonatkoznak, amelyek tartalma még nem kiforrott, nem kellőképpen körülhat|rolt sem a nemzetközi
jogban, sem a m|sodlagos közösségi jogban, és lényeges eltérések tapasztalhatók a tag|llamok
belső jog|ban is. M|srészt olyan rendelkezésekről van szó, amelyek nem egyéni jogokat |llapítanak meg, hanem az Unió sz|m|ra hat|roznak meg feladatokat, célkitűzéseket. Ezek hasonlóak,
mint az alkotm|nyokban az |llamcélok (vagy programnorm|k). Ilyen péld|ul a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezés, amelynek értelmében „a magas színvonalú környezetvédelmet és a
környezet minőségének javít|s|t be kell építeni az uniós politik|kba, és a fenntartható fejlődés
95
elvével összhangban biztosítani kell megvalósul|sukat.” Ehhez hasonló a fogyasztóvédelemre, az
egészségvédelemre vonatkozó rendelkezés is, amelyeket azonban a Charta magyar|zata nem említ
az elvek között. Azt a rendelkezést sem lehet bírói úton érvényesíthető jogként értelmezni, hogy
96
az „Unió tiszteletben tartja a kultur|lis, vall|si és nyelvi sokféleséget.” Ugyanakkor az sem ad
kellő eligazít|st a rendelkezés jog vagy elv jellegét illetően, hogy az Unió kötelezettsége oldal|ról
fogalmazza meg az egyént megillető jogot: ez a jogalkot|si megold|s az Európai Szoci|lis Karta
mint|j|t követi, amely az egyes jogok biztosít|s|hoz szükséges pozitív |llami kötelezettségeket
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fogalmazza meg, mégsem |llítható, hogy nem jogokat biztosít, csak elveket rögzít. Az elvek és a
jogok elhat|rol|sa teh|t a bírói gyakorlatra v|r. Ez nem idegen feladat a luxembourgi bírós|gtól,
hiszen eddig is az alapító szerződések sz|mos rendelkezéséről kellett eldöntenie, hogy megfelel-e
a közvetlen hat|ly követelményeinek.
A Chart|ban biztosított jogok nem csak aszerint különbözhetnek egym|stól, hogy bírói érvényesítésre alkalmas módon nyertek-e megfogalmaz|st, hanem a korl|tozhatós|guk mértéke
is különböző. Az egyes jogok korl|tozhatós|ga valój|ban ugyanolyan mértékű, mint abban a
jogrendszerben (nemzetközi jogban vagy alkotm|nyos hagyom|nyokban), amelyből eredeztethetők. A Charta az Emberi Jogok Európai Egyezményétől eltérően nem jogonként hat|rozza
meg, hogy melyek a korl|toz|s feltételei, hanem egy |ltal|nos rendelkezést tartalmaz erre vonat97

kozóan. Eszerint a korl|toz|st jogszab|lynak kell meghat|roznia a jogok lényegének tiszteletben tart|sa mellett. Ugyanakkor a korl|toz|snak az Unió |ltal elismert |ltal|nos érdekek vagy
m|sok jogainak védelme érdekében szükségesnek kell lennie, s meg kell felelnie az ar|nyoss|g
elvének. Ez a klauzula lényegében tükrözi az Emberi Jogok Európai Egyezményében sz|mos
joggal kapcsolatban alkalmazott korl|toz|si feltételeket, azonban az Egyezményben biztosított
néh|ny jog (pl. kínz|s és embertelen, megal|zó b|n|smód) esetében ilyen korl|toz|sok nem
megengedettek. Tekintettel arra, hogy a Charta értelmezését az |ltal|nos rendelkezések al|rendelik az Emberi Jogok Európai Egyezményének és a védelem jelenlegi szintje biztosít|s|nak,
ezekkel a jogokkal kapcsolatos korl|toz|sok a Charta alapj|n sem megengedettek.
A Charta korl|toz|si klauzul|ja azonban még egy jelentős von|s|ban eltér az Egyezményben
haszn|lt fordulatoktól. A Charta ugyanis egyrészt elhagyja a korl|toz|sok „demokratikus t|rsadalombeli” szükségességének követelményét, s a közrend, közbiztons|g és egyéb legitim korl|toz|si érdekek helyett az „Unió |ltal elfogadott |ltal|nos érdekekre” utal. Ezek a v|ltoztat|sok
az Unió saj|toss|gaiból fakadnak. A „demokratikus t|rsadalomra” utal|s furcsa lenne egy olyan
szervezet keretében, amelyet folyamatosan a demokratikus deﬁcit miatt bír|lnak, az „Unió |ltal
elfogadott |ltal|nos érdekek” pedig feltehetően az Unió korl|tozott hat|sköre miatt v|ltott|k
fel az olyan fogalmakat, mint a közrend, a közbiztons|g és a nemzetbiztons|g. Sokan mégis bír|lj|k az „Unió érdekei” védelmének korl|toz|si alapp| nyilv|nít|s|t, amelyben a korl|toz|sok
lehetőségének kiterjesztését l|tj|k. Kissé indokolja ezt a félelmet az Európai Bírós|g kor|bbi
gyakorlata, amely – különösen kezdetben és hat|rozott strasbourgi esetjog hi|ny|ban – hajlamos volt a gazdas|gi céloknak az alapjogok védelmével szemben nagyobb súlyt tulajdonítani,
azonban annak következtében, hogy a Charta m|r említett |ltal|nos rendelkezései megerősítik
az Emberi Jogok Európai Egyezménye rendelkezéseinek és értelmezésének elsőbbségét, ez a
félelem is eloszlatható.
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A korl|tozhatós|g mértékén túl a Chart|ban biztosított egyes jogok között különbség van
a jogalanyok körét illetően is. B|r a Charta az egyetemesség elvére épül, a benne biztosított jogok többsége minden embert megillet, s olyan jogokat is biztosít, amelyeket csak Európai Unió
polg|rai, a tag|llamok |llampolg|rai gyakorolhatnak. Ezek olyan jogok, amelyek gyakorl|s|t az
|llamok rendszerint saj|t |llampolg|raikra korl|tozz|k (ld. v|lasztójog), az |llam és a polg|ra, a
politikai közösség és az egyén közötti különleges kapcsolatot fejezik ki. Ezek a jogok sem idegenek teh|t az emberi jogok összetett és szövevényes rendszerétől.
Mindezek a különbségek a Chart|ban biztosított egyes jogok között a jogok eltérő természetéből fakadnak és nem jelentik azt, hogy jogi értelemben hierarchi|t |llíthatunk fel közöttük. A
jogok különböző csoportokba sorolhatók, az egyes jogok tartalm|t különböző mértékű pontoss|ggal fogalmazt|k meg, de az a felfog|s egyértelműen tükröződik a Chart|ban, hogy a felsorolt
jogok mindegyikét biztosítani kell, és egyik jogra hivatkoz|s sem lehet alapja egy m|sik jog megvon|s|ra ir|nyuló törekvéseknek. A joggal való visszaélés tilalm|ról a Charta az Emberi Jogok
Európai Egyezményéhez hasonló rendelkezést tartalmaz.
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Paradigma-váltás előtt az emberi jogok?
Az emberi jogok hierarchi|j|ról való tudom|nyos igényű, jogalkalmazói, vagy épp politikai megfontol|sokon alapuló gondolkod|s oka és alapja |ll|spontom szerint az a körülmény, hogy az
emberi jogok nemzetközi védelmének ügye napjainkra lassuló p|ly|ra került. Különös ellentmond|st jelez, hogy a védelem súlypontja azokra a nemzeti jogvédelmi rendszerekre helyeződött
|t, amelyek viszont – a m|sodik vil|gh|borútól az ezredfordulóig – azért fejlődtek l|tv|nyosan,
mert a nemzetközi emberi jogi egyezmények kényszerítették ki, inspir|lt|k ezt a folyamatot.
A nemzetközi követelményekhez (az Egyezségokm|nyokhoz, az Emberi Jogok Európai
Egyezményéhez, a Szoci|lis Kart|hoz) való csatlakoz|s az |llamok demokratikus fejlődését meghat|rozó jogalkot|st produk|lt. A nemzetközi szerződésekben kifejezett igény teljesítése politikai
és jogalkot|si programm| v|lt. Napjainkra azonban kifulladt ez a folyamat: a meghat|rozó régiókban elérték a nemzetközi egyezményekben meghat|rozott szintet, Afrik|ban, az iszl|m orsz|gokban pedig civiliz|ciós/vall|si okokból nem v|rható a nemzetközi jog |ltal kív|nt v|ltoz|s. Ebből
a helyzetből – úgy vélem – nem újabb emberi jogi egyezmények kidolgoz|s|val, tov|bbi emberi
jogok (pl. a biogenetika terén) nemzetközi védelem al| helyezésével lehet kiutat tal|lni. Nemzeti
keretek között kell a nemzetközi standardok elv|r|sai fölé kerülni, elsősorban a gazdas|gi, szoci|lis, kultur|lis jogok területén és a kisebbségvédelem körébe tartozó kérdések szab|lyoz|s|val.

83

98

Ld. Alapjogi Charta 54. cikk.

84

Különösen fontos lehet ebben a folyamatban a „példamutató” orsz|gok (skandin|vok, hollandok,
britek, kanadaiak, ausztr|lok, Közép-Európ|ban a magyarok!) jogalkot|s|nak fejlődése. A jelzett
v|ltoz|s teh|t úgy somm|zható: az emberi jogok területén a jogvédelem fejlesztésében a trend
megv|ltozott: a nemzetközi helyett a nemzeti jogalkot|s lett a húzóerő.
A nemzeti alkotm|nyok rendelkezései, az alkotm|nyvédő intézmények döntései pedig az emberi jogok vil|g|ban egyre ink|bb a hierarchikus megközelítési mód felé fordulnak. Az alkotm|nyoss|g értékeinek védelméből az értékeket kifejező norm|k rangsorol|s|nak lehetősége is
következik. Ád|m Antal utal a következőkre: „Van, amikor az Alkotm|ny szövege fejezi ki a
norma nagys|grendjét az értékhierarchi|ban (pl. az élethez való jog és az emberi méltós|ghoz
99

való jog), de van amikor az értékhierarchi|t az Alkotm|nybírós|g hat|rozza meg.” A Magyar
Alkotm|nybírós|g elmúlt m|sfél évtizedes ítélkezése is arról tanúskodik, hogy az emberi jogok
rendszerében meghat|rozó szerepet kapott az emberi méltós|g védelme, az inform|ciós önrendelkezési jog és a véleményszabads|g.
A nemzeti jogrendszerek fejlődése, az |ltaluk védett értékek hierarchiz|l|sa jelentős impulzust
adhat a nemzetközi jogfejlődés sz|m|ra is: segíthet abban, hogy a nemzeti jogrendszerek új, egyre
fontosabb értékek (pl. a hat|raikon túl élő nemzeti kisebbségek védelme) tekintetében tal|ljanak
közös nevezőt. A nemzetközi jog és az uniós jog teh|t lassan kénytelen lesz megbar|tkozni azzal a
gondolattal, ami civiliz|ciós örökség és saj|toss|g az emberi jogok védelme terén: az emberi jogok
v|zolt értékkötöttsége a nemzeti jogrendszerek 21. sz|zadi fejlődésében az emberi jogokban is
hierarchikus megközelítést, így v|ltozó erőterű védelmet igényel.
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III.
A BIZTONSÁG DIMENZIÓI

3.1. A biztonság fogalmának átalakulása
A biztons|gra való törekvés az emberek alapvető és elemi igénye, a szükségletek rangsor|ban a
legfontosabb értékek közé tartozik. A biztons|g azonban időben és térben is |llandóan v|ltozó,
összetett és egyes elemeiben is összefüggő fogalom. Nagyrészt függ attól, hogy egy adott korban,
adott körülmények között észlelik a kock|zatokat, fenyegetettségeket a döntéshozók, de attól is,
hogy mit tekintenek egyénileg és |llami eszközökkel védendő, prefer|lt értékeknek.
Az |llamok legrégibb és legalapvetőbb funkciója közé tartozik az adott hat|rokkal körülvett
terület és az ott élő lakoss|g életének, életfeltételeinek védelme. A hatalom gyakorl|s|nak egyik
legfontosabb célja és legitimit|s|nak alapja egy adott közösség biztons|g|nak fenntart|sa. Ezért
hagyom|nyosan a biztons|g fogalma a nemzetközi kapcsolatokban az |llamok területi épségének
biztons|g|t, a katonai biztons|g kérdéseit foglalta mag|ban.
Ma a biztons|g „vitatott koncepció”. Ezzel a meg|llapít|ssal a biztons|gpolitik|val foglalkozó
szerzők többsége egyetért. Egyetértenek abban is, hogy a biztons|g fogalm|ba beleértendő az
alapvető értékek sérelemtől való mentessége (úgy az egyének, mint a csoportok tekintetében),
azonban az m|r vitatott, hogy az elemzés középpontj|ban az egyéni, a nemzeti, vagy a nemzetközi
biztons|g |lljon. A hidegh|ború időszak|ban a legtöbb, e tém|ban született tanulm|ny a nemzeti
biztons|g ide|j|t helyezte előtérbe, amelyet jellemzően katonai terminusokkal közelítettek meg.
Az érdeklődés középpontj|ban – mind a tudom|nyos, mind a politikai megközelítés tekintetében
– azok a katonai adotts|gok, képességek |lltak, amelyeket az |llamnak annak érdekében kellett
fejlesztenie, hogy a vele szemben fölmerülő fenyegetéseket hathatósan kezelni tudja. Manaps|g e
megközelítést sokan etno-centrikus és túls|gosan szűken deﬁni|lt mivolt|ra hivatkozva kritiz|lj|k. Sz|mos szerző érvel amellett, hogy a szűkl|tókörű nemzeti biztons|got fel kell v|ltania egy
m|s megfontol|sokat is mag|ban foglaló biztons|g-koncepciónak. Barry Buzan a „People, States
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and Fear” című tanulm|ny|ban egy olyan biztons|g-felfog|s mellett teszi le a garast, amely poli-
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tikai, gazdas|gi, t|rsadalmi, környezeti, valamint katonai aspektusokat egyar|nt mag|ban foglal,
tov|bb| szélesebb nemzetközi terminusokkal meghat|rozott. Buzan szerint „a biztons|g tekintetében a fejtegetések t|rgya a fenyegetettségtől való szabads|gra törekvés. Amennyiben e vita a
nemzetközi rendszer kontextus|ban bontakozik ki, úgy a biztons|g az |llamok és a t|rsadalmak
azon képességére vonatkozik, hogy hogyan tudj|k fenntartani független identit|sukat és funkcion|lis integrit|sukat”. Buzan munk|ja érdekes és fontos kérdéseket vet föl a tekintetben, hogy
vajon a nemzeti és a nemzetközi biztons|gi megfontol|sok kompatibilisek lehetnek-e, és hogy az
|llamok a nemzetközi rendszer jellemzőinek tükrében vajon képesek lennének-e jóval kooperatívabb nemzetközi és glob|lis terminusokban gondolkozni.
A nemzeti és a nemzetközi biztons|g közötti lényeges különbségek elsődleges fontoss|ggal
történő hangsúlyoz|sa azonban nem minden biztons|gpolitikai kutató szerint megfelelő megközelítés. Vannak ugyanis, akik azzal érvelnek, hogy az |llamra és az |llamközi viszonyokra helyezett
hangsúly nem veszi ﬁgyelembe kellően a vil|gpolitik|ban – különösen a hidegh|ború befejeződésével – bekövetkezett alapvető v|ltoz|sokat. Néh|ny szerző sz|m|ra a – jelenlegi vil|gunkat
jellemző – integr|ció és fragment|ció p|rhuzamos folyamata azt jelenti, hogy jóval nagyobb ﬁgyelmet kell fordítani az úgynevezett „t|rsadalmi biztons|gra”. E nézőpont szerint a növekedő
integr|ció – péld|ul az olyan régiókban, mint az Európai Unió – alapjaiban v|ltoztatja meg a
klasszikus nemzet|llamokon alapuló politikai rendet. Ezzel p|rhuzamosan a különféle |llamok
fragment|ciója – mint a Szovjetunióé, vagy Jugoszl|vi|é – új problém|kat termeltek ki, különösen a hat|rok, a kisebbségek, valamint a rendező ideológi|k tekintetében, és mindezek együttvéve
fokozódó region|lis instabilit|st eredményeztek. Ez vezetett ahhoz a felfog|shoz, amely szerint
a biztons|gi elemzők ﬁgyelmének középpontj|ba az |llamok helyett ink|bb az etno-nacion|lis
csoportoknak kell kerülniük.
Ugyanakkor m|sok azzal érvelnek, hogy a nemzeti és a nemzetközi biztons|gra helyezett
hangsúly kevésbé helyénvaló az embrion|lis |llapotban lévő glob|lis t|rsadalom poszt-hidegh|borús korszak|nak fejlődésében. Hasonlóan a t|rsadalmi biztons|got hangsúlyozó teoretikusokhoz, ők is a nemzet|llamok fragment|ciój|ra mutatnak r|, azonban érveik szerint nem az
etno-nacion|lis szinten kellene a t|rsadalomra nagyobb ﬁgyelmet fordítani, hanem a glob|lis
t|rsadalomra. Ezen szerzők véleménye szerint a jelenlegi trendek egyik legfontosabbika a globaliz|ció széles körű kibontakoz|sa. Úgy tartj|k, hogy e folyamat új kock|zatokat és veszélyeket is mag|val hoz. E körbe pedig olyan új kock|zatok tartoznak, mint péld|ul a nemzetközi
terrorizmus, a glob|lis pénzügyi rendszer összeoml|s|nak lehetősége, a glob|lis felmelegedés,
valamint a nukle|ris balesetek veszélyei. Mindezek a biztons|got az egész vil|gra kiterjedően
képesek veszélyeztetni, és olyan problém|kként tekintünk r|juk, mint amelyek erőteljesen kívül
esnek a nemzet|llamok ellenőrzésén. Meggyőződésük szerint e problém|kat eredményesen csak
a glob|lis közösség együttes fellépése képes kezelni.
M|s, globaliz|cióról író szerzők az új biztons|gi kérdések tekintetében az |llam |talakul|s|ra,
valamint az új évsz|zad első éveire helyezik a hangsúlyt. A 2001. szeptember 11-i események
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következményei, valamint az ezt követő erőszak új korszaka fényében Jonathan Friedman szerint
olyan vil|gban élünk, ahol „a vertik|lis és a horizont|lis, valamint a nemzeti és az oszt|ly polariz|ció erőszakoss|, és ahol az erőszak sokkal globaliz|ltabb|, ugyanakkor fragment|ltabb| is v|lt”.
Ez pedig m|r nem az |llamok közötti h|ború, hanem azon szub-|llami konﬂiktusok kérdése,
amelyek glob|lisan szervezettek és ﬁnanszírozottak, és amelyekben az |llamok csup|n a szereplők
egyikévé v|ltak a nem-|llami szereplők mellett. E felfog|s képviselői sz|m|ra a 2001. szeptember
11-ét követő korszak egy új és különösen veszélyes periódus a vil|gtörténelemben.
A biztons|gi és biztons|gpolitikai kérdések a legutóbbi évtizedekig katonai, védelmi kérdésként jelentek meg a t|rsadalmi gondolkod|sban és az |llami feladatok között. Az |llamok és népességük biztons|g|nak garanci|j|t hosszú ideig domin|ns módon a katonai védelmi képességekkel azonosított|k. Ez azzal függött össze, hogy a fenyegetettség területfoglal|s form|j|ban jelent
meg, amellyel szemben a leghatékonyabb védelmet a katonai erő és az egyre fejlődő haditechnikai
eszközök jelentették. A történelem sor|n a nemzetközi rendszerben a terjeszkedő hatalmak katonai erejűk révén gyakoroltak olyan fenyegetést a gyengébb |llamokra, amellyel azok elveszítették területüket, gazdas|gi erőforr|saikat, emberi értékeket és javakat, végső esetben teljes |llami
szuverenit|sukat és létüket. Ezért az |llamok saj|t biztons|guk védelmében fegyveres erejüket,
hadseregüket erősítették és gazdas|gi erőforr|saik jelentős részét fordított|k hadi kiad|sokra.
A felismert biztons|gi tényezők köre a 20. sz|zad végéig lényegében nem v|ltozott, az adott
orsz|g területi épségnek, szuverenit|s|nak, a lakoss|g felhalmozott javainak védelmét jelentette minden külső fenyegetéssel, t|mad|ssal szemben. A haditechnika fejlődése, a tömegpusztító
fegyverek megjelenése és a hatalmas vil|gh|borús veszteségek r|vil|gítottak a kölcsönös bizalmatlans|g légkörének és az orsz|gok közötti konﬂiktus kiz|rólagos katonai kezelésének tarthatatlans|g|ra. Ebből a felismerésből fakadt a kollektív biztons|g gondolata, vagyis egy olyan stabilabb,
kisz|míthatóbb nemzetközi környezet megteremtése, amelyben csökkenthető az |llamok közötti
konﬂiktusok esélye. Ez a sz|ndék vezetett a Nemzetek Szövetsége, majd a II. vil|gh|ború ut|n az
ENSZ magalakít|shoz.
A nukle|ris fegyverek kifejlesztése és felhalmozód|sa azonban alapvető v|ltoz|st jelentett,
mind a katonai biztons|g prim|tusnak, mind a biztons|g fogalm|nak értelmezése és tartalma
vonatkoz|s|ban. Nyilv|nvalóv| v|lt, hogy az atomfegyverek alkalmaz|sa minden eddiginél nagyobb pusztító hat|suk miatt nem jelentene megold|st egyik fél biztons|g|ra sem. Ez a felismerés
vezetett arra, hogy a nagyhatalmak t|rgyalni kezdjenek egym|ssal a fegyverzet korl|toz|s|ról és az
l970-es évektől egyre ink|bb előtérbe került a konﬂiktusok megold|s|nak diplom|ciai szükségessége, a nemzetközi p|rbeszéd form|inak és intézményeinek kifejlesztése. Az egyre dinamikusabb|
v|ló t|rgyal|sok a fegyverzetcsökkentés és katonai kérdések mellett m|r olyan problém|k felszínre
kerülését is elősegítették, amelyek túlmutattak a katonai biztons|g körein. Az Európai Biztons|gi
és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ; az ún. helsinki folyamat) a 70-es évek közepén nagy előrelépést jelentett annak felismerésében, hogy a biztons|g összetett fogalom, a biztons|got fenyegető
veszélyek megv|ltoztak és diﬀerenci|ltabb| v|ltak.
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Gyökeres v|ltoz|s következett be a biztons|g értelmezésében a hidegh|ború befejeződése ut|n.
A katonai tömbök szemben|ll|s|nak megszűnésével csökkent a nagy h|ború veszélye, ezzel egyidejűleg a kilencvenes években felgyorsult a vil|ggazdas|g globaliz|lód|sa, a termelési és piaci
viszonyok vil|gméretű liberaliz|ciója. A tőke, az |ruk, szolg|ltat|sok, a munkaerő és inform|ció
szabad |raml|sa mellett felerősödtek az orsz|gok közötti függőségi viszonyok. Ezek olyan új problém|kat és a biztons|got fenyegető új tényezőket is felszínre hoztak, amelyek kor|bban nem, vagy
hat|s|t, nagys|g|t tekintve alacsony intenzit|ssal, az |llamok és az egyes emberek biztons|g|t
kevéssé fenyegető módon jelentek meg. Ilyenek az egyre nagyobb mértékű nemzetközi bűnözés, a
k|bítószer és illeg|lis fegyverkereskedelem, a pénzmos|s, az embercsempészet, vagy olyan glob|lis
környezeti problém|k, mint a klímav|ltoz|s, a hulladékkezelés, a szennyezés kibocs|t|s, vagy az
100

ivóvízkészletek, az energia és nyersanyagforr|sok szűkülése.
2001. szeptember 11. ut|n a nemzetközi biztons|gi rendszer gyakorlatilag kettéhasadt a tradicion|lis 20. sz|zadi, |llamközpontú védelmi szisztém|ra és a 21. sz|zadi, |llamszint alatti és
|llamok felett |tnyúló biztons|gi rétegekre. A glob|lis stratégiai kettészakad|s mag|val hozta a
nemzeti és nemzetközi konﬂiktusok, a külső és belső biztons|g, illetve a nemzeti és t|rsadalmi
biztons|g közötti különbségek erod|lód|s|t. Az új fenyegetések vil|g|ban m|r nemcsak az |llam,
hanem a nem |llami szereplők (szélsőséges csoportok, félkatonai szervezetek, terrorist|k, nemzetközi bűnözők, drogkereskedők, hadurak, stb.) is rendelkeznek modern arzen|llal. Emiatt nehéz a
polg|rh|borús helyzeteket, a terrorizmust, a tömegpusztító fegyverek prolifer|ciój|t, a gazdas|gi
erőforr|sokért folyó harcot csak |llami, vagy region|lis méretekben kezelni. Ezek a fenyegetések
m|r nemcsak az |llami szuverenit|st, hanem egész t|rsadalmak, régiók, civiliz|ciók biztons|g|t
veszélyeztetik, s v|lnak a nemzetközi stabilit|st befoly|soló tényezővé.
A 21. sz|zadot h|romféle h|ború, a modern, a posztmodern és premodern kombin|ciója
jellemzi. A modern h|ború az |llamok közötti hagyom|nyos hadviselést jelenti, amelyet a riv|lis orsz|gok fegyveres erőinek sz|razföldi, légi és tengeri összecsap|sa jellemez. A posztmodern
h|borúk ezzel szemben a nyugati kozmopolita nézeteket tükrözik vissza a korl|tozott h|borúról
(veszteségkorl|tozó, „high-tech” hadviselés), a béke megerősítéséről és a humanit|rius katonai
intervenciókról. Ennek modellje az 1999-es koszovói h|ború volt. A posztmodern h|ború létrehozta saj|t antitézisét, a nyugati t|rsadalmak ellen ir|nyuló aszimmetrikus hadviselést (beleértve
a tömegpusztító fegyverek esetleges alkalmaz|s|t), amit premodern h|borúnak hívunk. A premodern h|ború (a korszerű h|ború kezdetleges form|ja) az |llami szint alatti és az |llamokon
|tnyúló hadviselési form|k egyvelege, amelyet a nemzeti identit|s, az extrémizmus és a partikularizmus hagyom|nyos politik|ja alapj|n vívnak. Saj|toss|ga, hogy a céljai érdekében kihaszn|lja az
etno-politikai konﬂiktusok előnyeit, és haderejét |ltal|ban a nem |llami szereplőkből toborozza.
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Juh|sz Erika: Biztons|g és kock|zatok a 21. sz|zad elején.
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A premodern h|borúk sok tekintetben egyfajta kultur|lis l|zad|st jelentenek a nyugati liber|lis
ﬁlozóﬁa ellen, és tudatos elutasít|s|t jelentik azoknak az univerz|lis értékeknek, amelyeket az
amerikai és európai t|rsadalmak képviselnek. A vil|g a korai 21. sz|zadban egy olyan korszakba lépett be, amelyben a klasszikus |llamok közötti h|ború kiegészült a nem |llami szereplők
hat|rnélküli fenyegetéseivel, konﬂiktusaival, harcmódjaival. Az |llami szint alatti és az |llamhat|rokon |tnyúló „hadviselők” éppen úgy tudj|k haszn|lni korunk új technikai vívm|nyait,
mint a hadviselés „hagyom|nyos” szereplői. A nem |llami szereplők kivédhetetlen csap|sokat
mérhetnek b|rmely orsz|gra, t|rsadalomra. A nyugati orsz|gokat többé nem egy m|sik |llam
katonai intervenciój|nak veszélye fenyegeti, hanem t|rsadalmaik ellen ir|nyuló terrorista t|mad|sok. A transzatlanti térség |llamait nem külső katonai t|mad|sok veszélyeztetik, hanem
az |llami, gazdas|gi és t|rsadalmi intézmények, valamint a kritikus inform|ciós infrastruktúra
ellen ir|nyuló aszimmetrikus fegyveres akciók. A nemzeti biztons|g egyre ink|bb ezen intéz101

ményrendszerek belső védelmétől függ.
Mindezek jól mutatj|k, hogy a mai nemzetközi viszonyok között a biztons|g külső és
belső összetevői m|r nem v|laszthatók el egym|stól, sőt napjaink biztons|g- és kock|zatfelfog|s|ban m|r egyre ink|bb helyet kap az egyes embert, embercsoportokat, mint a
biztons|g alany|t tekintő nézet.
A biztons|gnak az |llam szintjén történő vizsg|lat|t a nemzetközi kapcsolatok elméletének
politikai realista ir|nyzata hangsúlyozza. Ez az ir|nyzat az |llamok viszony|t konﬂiktusosnak és
ebből következõen a h|ború veszélyét |llandónak tekinti. Fontosnak tartja az |llam erős katonai
képességének fenntart|s|t, mert a biztons|gi fenyegetésekkel szemben minden |llamnak a saj|t
erejére kell t|maszkodnia. Az |llamoknak hagyom|nyosan h|rom fontos eszköz |llt rendelkezésére a nemzetközi rendszerben kitûzött céljaik eléréséhez: a diplom|cia, a gazdas|gi potenci|l és
a katonai erő. A h|borúk története – mindenekelõtt a két vil|gh|ború – azonban bebizonyította,
hogy egyoldalúan, katonai eszközökkel nem érhető el a biztons|g. Ez a felismerés vezetett a kollektív biztons|g koncepciój|hoz és a nemzetközi biztons|g intézményrendszerének kialakul|s|hoz. A nemzetközi biztons|g koncepciój|ban és gyakorlat|ban az a felismerés tükröződik, hogy
a biztons|g területén az |llamok kölcsönösen függenek egym|stól, csak együttműködve képesek
fenntartani a közös biztons|got. A nemzetközi biztons|gra helyezi a hangsúlyt a nemzetközi kapcsolatok elméletének neoliber|lis institucionalista ir|nyzata. Ez az ir|nyzat a nemzetközi intézményekben l|tja az |llamok közötti konﬂiktusok békés megold|s|nak lehetőségét. A katonai erő
alkalmaz|sa helyett a diplom|ci|ra és a gazdas|gra helyezi a hangsúlyt. Úgy véli, hogy az |llamok
közötti együttműködés kölcsönösen erősíti a biztons|got.
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Szenes Zolt|n: Katonai kihívások a 21. század elején. Hadtudomány, 2005. 4. sz.
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Forrás:

http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2005/4/2005_4
_5.html
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A hidegh|ború ut|ni időszakban mind a gyakorlati politik|ban, mind az elméletben fokozódó
ﬁgyelem ir|nyult az egyén mellett az egyes t|rsadalmi csoportok biztons|g|ra, amelyek csak akkor
érezhetik magukat biztons|gban, ha zavartalanul működhetnek az etnikai, vall|si vagy kultur|lis
ismérvek alapj|n szerveződött közösségeik. Ha az egyének valamilyen csoporthoz tartoz|s|t és
azzal együtt önazonoss|guk megőrzését nem fenyegeti veszély. Alapvetően két tényező fenyegeti
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az így értelmezett t|rsadalmi biztons|got: az elnyomó |llam és az intoler|ns többségi nemzet.

3.2. A humán biztonság koncepciója
A biztons|ggal kapcsolatos paradigmav|lt|s az egyén központú gondolkod|s részeként a biztons|g |tfogó, érték- és emberközpontú megközelítését eredményezte, amely mag|ban foglalja azokat a biztons|got fenyegető kock|zati tényezőket, amelyek az egyén mindennapi életét
veszélyeztetik, a munka vil|g|nak glob|lis |talakul|s|tól kezdve az egészséges környezet igényén |t a nemzetközi terrorizmusig. A biztons|g fogalm|ba a fegyveres konﬂiktusok nélküli
helyzet, illetőleg azok kezelése, valamint a szintén fegyveres erővel és rendészeti eszközökkel
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védelmezett nemzeti biztons|gon kívül újabb – alapvető – kategóri|k kerültek. Az új típusú
kock|zati tényezőkkel szembeni védelem m|r nem csak az |llam felelőssége, nem merül ki az
|llam kötelességében a területén élők ﬁzikai biztons|g|nak megteremtésében és a hagyom|nyos
katonai fenyegetés elh|rít|s|ban. A koncepció az egyén felelősségére is épül, az élet olyan alkotó
ir|nyít|s|ra, amely megprób|l alkalmazkodni az új kihív|sokhoz: péld|ul mint fogyasztók el
kell döntenünk, megprób|ljuk-e elkerülni a genetikailag módosított terményeket, vagy sem.
Napjainkban minden kor|bbin|l több kock|zatnak vagyunk kitéve (környezeti, személyközi, életstílusbeli és orvosi, közbiztons|gi, technológiai kock|zatok rövid és hosszú t|von.)
Legtöbbjére azonban sajnos m|r nem vagyunk befoly|ssal. Ulrich Beck, német szociológus
104

szerint kock|zatt|rsadalomban (Risikogesellschaft) élünk, és elvesztettük a realit|s zsinórmértékeit. A nem sz|ndékolt következmények a fejünkre nőttek. Az ipari t|rsadalom olyan t|rsadalmi és ökológiai kock|zatokat termelt, amelyek fokozatosan kivont|k magukat az emberi
ellenőrzés alól. Korunk t|rsadalma önmag|val került szembe. A gazdas|gi fejlődés t|rsadalomra
és környezetünkre nézve ésszerűtlen hajszol|sa a Földet és ezzel együtt az emberiséget érintő
visszafordíthatatlan hat|sokkal j|r.
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Matus János: A biztonság és a védelem problémái a változó nemzetközi rendszerben. Hadtudomány, 2005. 4. sz.
Forrás: http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2005/4/2005_4_24.html
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A hum|n biztons|g fogalm|ról részletesen l|sd: Sz|raz Enikő: A nemzetközi biztons|g felfog|sa a 21. sz|zadban. A
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hum|n biztons|g dimenziói. Acta Humana, 2004/2. 7-23. o.
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Ulrich Beck: A kock|zatt|rsadalom – Út egy m|sik modernit|sba. Bp.,Sz|zadvég Kiadó, 2003.
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A globaliz|ció jelenségének pozitív hat|sai mellett az egyént és a t|rsadalmat nehezen kezelhető negatív impulzusok érik. A hagyom|nyos biztons|gról a hum|n biztons|gra helyezett
hangsúly azt jelenti, hogy a biztons|got olyan |tfogó fogalomként kell meghat|rozni, amely a katonai jellegű veszélyforr|sok mellett tartalmazza mindazokat a kock|zatokat, amelyekkel az egyén
korunkban szembesül, amelyek életét, mindennapjait befoly|solj|k, s amelyek elkerülése vagy
kiküszöbölése nemzetközi együttműködés kereteiben valósítható meg. A kock|zati tényezőkkel
szembeni eredményes küzdelmet ugyanis egyedül és elkülönítetten sem az egyén, sem a t|rsadalmi közösségek, sem az |llam, sem az |llamok tömörülése nem folytathat. A jelzett veszélyekkel
szemben az összehangolt, együttes küzdelem folytat|sa a követelmény, mivel nagyon kevés az
olyan új típusú kock|zat, amely a nemzeti hat|rokhoz alkalmazkodna.
A hum|n biztons|g nem veti el a hagyom|nyos biztons|g t|rgy|nak szükségszerűségét, de a
biztons|g fogalm|t új dimenziókkal bővíti ki (redeﬁnition of security), amely kock|zati tényezőkkel szembeni fellépésnek is alapfeltétele az |llami integrit|s biztosít|sa (mint a hagyom|nyos biztons|g koncepciój|ban), azonban a biztons|g alanya m|r nem az |llam, hanem az ember: mind
individu|lis, mind közösségi, mind glob|lis értelemben. A hum|n biztons|g alapkoncepciója az
egyes egyén védelme és az emberhez méltó környezet és életminőség alapvető feltételeinek biztosít|sa. Ez az ember-központú koncepció egyéni szinten a mindennapok méltós|g|t és biztons|g|t
jelenti, míg t|rsadalmi szinten békét, t|rsadalmi igazs|goss|got, az emberi jogok garant|l|s|t,
szabads|got, demokratikus |llamberendezkedést, jog|llamis|got, egészséges környezetet, fenntartható gazdas|gi fejlődést jelent. A hum|n biztons|g fogalm|nak lényege és jelentősége teh|t,
hogy alapjaiban v|ltoztatja meg a hidegh|borús, területekhez és szuverenit|shoz kapcsolódó, ún.
realista biztons|gfogalmat, felcserélve azt egy emberközpontú biztons|gfelfog|ssal, amely a hangsúlyt a fegyverkezésről és az erőpolitik|ról az egyén életével kapcsolatos alapvető tényezőkre, a
fenntartható hum|n fejlődésre helyezi. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az |llam biztons|ga jelentéktelen lenne, tény azonban, hogy a 21. sz|zadra az egyént és a t|rsadalmi közösségeket
sokkal több veszélyforr|s éri, mint az |llamot.
A kock|zati t|rsadalom kifejezésben a kock|zat elsősorban a fejlett ipari t|rsadalmak |ltal
jelentett azon kock|zatokra vonatkozik, amelyek m|r mag|t az életet veszélyeztetik glob|lis mértékben. Ezen kock|zatok (péld|ul ökológiai, genetikai veszélyek, radioaktív sug|rz|s, kémiai
szennyezés) egyre nagyobb mértékben befoly|solj|k m|r nemcsak a t|rsadalmi fejlődést, hanem
mag|ra a t|rsadalom alapvető viszonyaira is visszahatnak. Az önkényes és öncélúv| v|ló technikai-gazdas|gi fejlődés sz|ndékolatlan „mellékhat|saként” fellépő veszélyeiről van itt szó (péld|ul
környezeti k|rok, a nyersanyagforr|sok kimerítése), illetve arról, hogy a fejlődés potenci|lis önveszélyeztetést jelent (péld|ul génsebészet, atomtechnika). Ezek az emberi észlelőképesség |ltal
közvetlenül m|r nem felfogható, a túlélést veszélyeztető kock|zatok időben, térben és t|rsadalmilag m|r nem hat|rolhatók le; nem vonatkoznak r|juk az oks|g, felelősség és vétkesség jelenleg
uralkodó szab|lyai. Ezek a kock|zatok m|r nem kompenz|lhatók és nem biztosítható ellenük
védettség. A felmerülő új kock|zatok – m|r csak éppen mindenkire vonatkozó voltuk miatt is – a

97

h|ttérbe szorítj|k az eddigi t|rsadalmakra jellemző, a javak eloszl|sainak területi egyenlőtlensége miatt fenn|lló konﬂiktusokat.
A kock|zati t|rsadalom kialakul|sa együtt halad és összekapcsolódik az individualiz|ciós
folyamattal. Az örökölt szok|sok, erkölcsök, közösségi form|k, ellenőrzési módok, és biztons|gok csökkenésével a személyiség egyre jobban r|kényszerül arra, hogy saj|t életét (esélyeivel és
kock|zataival együtt) önmaga form|zza meg. Ennyiben az individualiz|ció egyik aspektus|nak
fogható fel a kock|zatoknak is hasonló |talakul|sa, melyben a hat|sok közvetlenül egyes egyének tömegeire hatnak, mindenféle közvetítő t|rsadalmi struktúr|k nélkül.
Az emberi biztons|g fogalma a 20. sz|zad vége felé bukkant fel nemzetközi szinten. Az
1990-es években v|ltoztak meg olyan mértékben a biztons|gra vonatkozó elképzelések, hogy
a nemzetközi közösség kezdte elfogadni a speci|lis intézkedések fontoss|g|t annak érdekében,
hogy ne csak |llamokat, de embereket is védjenek a biztons|guk elleni fenyegetésekkel szemben, még akkor is, ha ez a szóban forgó korm|ny érdekeivel szemben |ll. Az emberek védelme,
vagyis az emberi jogok védelme – ami kor|bban az |llamok belügyének sz|mított – ekkor v|lt
|ltal|nosan elfogadottan a nemzetközi közösség ügyévé. Olyan események, amelyeket kor|bban csup|n helyi humanit|rius katasztróf|knak tekintettek, új meghat|roz|st nyertek a béke és
biztons|g terminusaiban, és az ENSZ keretében kollektív biztons|gi intézkedéseket v|ltottak
ki. Ez a szemléletv|lt|s jelent meg az ENSZ szom|liai humanit|rius akcióprogramj|ban (199293). Amint a Biztons|gi Tan|cs hat|rozata megfogalmazta: „az emberi tragédia nagys|ga [...]
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fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztons|gra”. Hasonlóképpen a biztons|g fogalm|nak kiterjesztését tükrözi a BT Koszovóra vonatkozó 1244-es hat|rozata (1999). A nemzetközi
biztons|g fogalm|t olyan módon terjesztették ki, hogy az m|r nemcsak az |llamok közötti
konﬂiktusokat fedi, hanem az |llamon belüli eseményeket is.
A biztons|gfogalom fókuszpontj|nak elmozdul|s|t sz|mos hat|s sürgette. Egyrészt a
hidegh|ború vége lehetővé tette a korm|nyok és népek olyan érdekeinek felszínre törését,
amelyek kor|bban rejtve maradtak, amelyek következtében olyan összetett, ellenségeskedő
konﬂiktusok robbantak ki – gyakran |llamon belül –, amelyekben a civil vér|ldozat olyan
nagy volt, hogy új típusú v|laszokra t|madt igény. M|srészt az emberi jogok nemzetközi
védelme ekkor jutott el arra a fejlődési pontra (szintén összefüggésben a kétpólusú vil|grend megszűnésével), hogy az emberi jogok tömeges megsértését m|r nem tekintették, nem
tekinthették az |llam kiz|rólagos belügyének.
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Az ENSZ szom|liai hadművelete 1992-ben indult annak érdekében, hogy ellenőrizze a tűzszüneti parancs végrehajt|s|t Mogadishuban, és hogy védőkíséretet biztosítson a humanit|rius sz|llítm|nyok sz|m|ra a v|rosban lévő
elosztóközpontokig. A küldetés hat|sköre és az |llom|ny készültsége később arra is kiterjedt, hogy megvédje a
humanit|rius konvojokat és elosztóközpontokat egész Szom|li|ban. Forr|s:
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http://kompasz.balzac.zpok.hu/kom-

pasz/emberi_biztonsag
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Az emberi biztons|gra összpontosít|s eredetét gyakran az ENSZ főtitk|ra, Boutros BoutrosGhali |ltal 1992-ben publik|lt Napirend a békéért megjelenéséhez szokt|k visszavezetni. Ez a
dokumentum azt vetette fel, hogy a vil|g biztons|g|nak fenyegetettsége nem puszt|n katonai
természetű: „Egy lyukacsos ózonpajzs nagyobb veszélyt jelentene valamely kiterjedt popul|cióra,

mint egy ellenséges hadsereg. A sz|razs|g és betegség nem kevésbé könyörtelenül tizedelheti meg a
lakoss|got, mint a h|ború fegyverei.”
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A dokumentum felvetette, hogy a környezeti instabilit|s, a szegénység, éhínség és elnyom|s
nem puszt|n kritikus biztons|gi kérdések, hanem egyszerre forr|sai és következményei is a
konﬂiktusnak. Az emberek a mai vil|gban sokféle kölcsönhat|sban |llnak egym|ssal és kölcsönösen függenek egym|stól, hiszen sok probléma |tlépi az |llamhat|rokat, nem lehet őket meg|llítani politikai hat|rokn|l. Az ipari orsz|gok lakoss|ga péld|ul nincsen elszigetelve a fejlődő
orsz|gok szegénységétől, amire bizonyítékok a bev|ndorl|si adatok és a betegségek, amelyek
nem tisztelnek hat|rokat. A fejlődő orsz|gokban élő emberek ugyanakkor az északi orsz|gok
|ltal elő|llított ipari szennyeződés kock|zat|val szembesülnek. A dokumentum kiemelte a biztons|gi kérdések összetettségét, és megerősítette a sokrétű v|laszok, a széleskörű egyeztetés és
együttműködés szükségességét, és hangsúlyozta a civil t|rsadalom, a nem-korm|nyzati szervezetek szerepének jelentőségét.
Az alakuló új vil|grend útkereséseiben előtérbe került – az embert és az emberi közösségeket
fenyegető valamennyi hagyom|nyos és újszerű veszélyt ﬁgyelembe vevő – összetett biztons|gfogalom megfogalmaz|s|ra ir|nyuló törekvés vezetett el az ENSZ keretében 1994-ben a „Redeﬁning

Security: The Human Dimension” c. jelentéshez,
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amely megalapozta a hum|n biztons|g tartalmi
összetevőinek kor|ntsem lez|rult, széles körű kutat|s|t, és a leszűrt következtetések v|ltozatos
megfogalmaz|s|t. Ugyanakkor az ENSZ Fejlesztési Programj|nak 1994-es, Az emberi fejlődésről
szóló jelentése (Human Development Report) is tov|bbvitte ezt az elképzelést a biztons|g fogalm|nak t|gabb értelmezéséről. A jelentés az emberi biztons|g fogalm|t a félelemtől való szabads|gra
és a nélkülözéstől való szabads|gra vezette vissza. A Földet és lakóit sújtó veszélyforr|sokat, a
biztons|got veszélyeztető tényezőket lok|lis, illetve glob|lis szinten jelentkező veszélyekként csoportosítva elemezte. Lok|lis szinten az emberi biztons|g összetevői:
– gazdas|gi biztons|g (economic security), amely egy biztos megélhetési forr|sra, megfelelő
jövedelemre épül;
– az élelmezés biztons|ga (food security), amely az ételhez való ﬁzikai és gazdas|gi hozz|jut|st
jelenti, de a t|gabb értelemben vett élelmiszerbiztons|got (az élelmiszerek egészségk|rosító
anyagoktól mentessége) is ide sorolhatjuk;
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Forr|s: http://kompasz.balzac.zpok.hu/kompasz/emberi_biztonsag
„New Dimensions of Human Security” –
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http://hdr.undp.org/reports/global/1994/en/pdf/hdr_1994_ch2.pdf
(2006.10.28.)
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– az egészség biztons|ga (healty security), azaz relatív szabads|g a betegségektől és fertőzésektől, valamint hozz|férés a megfelelő egészségügyi ell|t|shoz;
– környezeti biztons|g (environmental security), azaz hozz|férés a tiszta ivóvízhez, a levegő
tisztas|g|nak biztosít|sa és védelem a környezeti hat|sokkal és k|rokkal (pl. talajerózióval)
szemben;
– személyes biztons|g (personal security), azaz a ﬁzikai erőszakkal és fenyegetettséggel szembeni biztons|g, a testi épség és a személyes szabads|g biztons|ga;
– közösségi biztons|g (common security), péld|ul a kultur|lis identit|s biztons|ga; valamint
– politikai biztons|g (political security), az alapvető emberi jogok és szabads|gok védelme és
biztosít|sa.
Vannak glob|lis szinten jelentkező biztons|gi veszélyforr|sok is:
– a népességnövekedés (population growth),
– a glob|lis szintű jövedelemkülönbségek (disparities in economic opportunities),
– a növekvő nemzetközi migr|ció (migration pressures),
– a természeti környezet pusztul|sa (environmental degradation),
– k|bítószer-kereskedelem (drug-traﬃcking),
– nemzetközi terrorizmus (international terrorism).
A hum|n biztons|g fogalm|nak egyik elsődleges j|ruléka, hogy a hangsúly eltolódik az |llamok
biztons|g|ról az emberek biztons|g|ra. Az embert beemeli a nemzetközi t|rgyal|sokba, és az emberek biztons|g|val kapcsolatos megfontol|sokat veszi ﬁgyelembe, nem puszt|n az |llamokét. Ez
maga ut|n vonja és újrahangsúlyozza az |llamok kötelezettségét, hogy biztosíts|k |llampolg|raik
biztons|g|t. Szélesebb értelemben erre a biztons|g-fogalomra alapozható az olyan glob|lis, az
|llamhat|rokon túlnyúló veszélyforr|sokkal szembeni fellépés igénye is, mint a klímav|ltoz|s és
annak környezeti-t|rsadalmi hat|sai.
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IV.
A GLOBALIZÁCIÓ ÉS HATÁSA
AZ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉRE

A globaliz|ciót |ltal|ban gazdas|gi tényezők, a piaci erők és a kereskedelem liberaliz|ciója hat|s|nak tekintik. Ezek a gazdas|gi tényezők hat|ssal vannak az emberi jogok érvényesülésére
is. A gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok esetében ez az összefüggés többé-kevésbé közvetlen,
hiszen az |llam ilyen ir|nyú tevési kötelezettségével kapcsolatos teljesítő képessége függ a gazdas|g |llapot|tól. Ezt fejezik ki a nemzetközi egyezmények, elsősorban a Gazdas|gi, szoci|lis
és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya azon rendelkezése, amely szerint az |llamok
ezen jogok megvalósít|s|ra a rendelkezésükre |lló erőforr|sok keretei között kötelesek. Ez a
közvetlen összefüggés azonban valój|ban egyir|nyú, hiszen míg a jogok biztosít|sa megkövetel
bizonyos gazdas|gi fejlettségi szintet, a magasabb gazdas|gi színvonal nem jelenti automatikusan a jogok hatékonyabb érvényesülését, ez tov|bbi politikai sz|ndékot és cselekvést is feltételez.
Által|ban igaz, hogy a gazdas|gi és szoci|lis jogok biztosít|sa jelentős anyagi terhet jelent az
|llamok sz|m|ra, azonban az sem hagyható ﬁgyelmen kívül, hogy a gazdas|gi jogok körébe
sorolható jogok némelyikének, péld|ul a szakszervezeti szervezkedési szabads|gnak a biztosít|sa
az |llam részéről kisebb r|fordít|st igényel, b|r ez a gyakorlatban gyakran azt jelenti, hogy a
költségeket az |llam |th|rítja a mag|nszfér|ra, a gazdas|gi szervezetekre mint munk|ltatókra.
Egyes polg|ri és politikai jogok biztosít|sa szintén jelentős anyagi r|fordít|st igényel az |llam
részéről: példaként említhető a tisztességes elj|r|s biztosít|sa érdekében a bírós|gi szervezet
fenntart|sa, vagy a v|lasztójog esetén a v|laszt|sok lebonyolít|s|nak költsége, és szélesebb értelemben a demokratikus intézmények működtetése is. Az emberi jogok kölcsönös összefüggésére
tekintettel meg|llapítható, hogy mivel a két jogcsoport csak együttesen biztosítható, az emberi
jogok teljes körű biztosít|s|hoz szükséges bizonyos gazdas|gi fejlettségi szint, megfelelő gazdas|gi h|ttér. Ezért a gazdas|gi liberaliz|ció és integr|ció, amennyiben pozitív hat|ssal van a
gazdas|gi fejlődésre, pozitív hat|ssal lehet az emberi jogok érvényesülésére is.
Az emberi jogok és a gazdas|g közötti kapcsolat m|sik oldala, hogy az emberi jogok érvé-
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nyesülése is befoly|st gyakorolhat a gazdas|gra. A klasszikus jogok korl|toz|sa egyrészt hosszú
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t|von h|tr|nyosan befoly|solja a gazdas|gi teljesítményt, amint ezt az egykori szocialista |llamok
péld|ja is mutatja, m|srészt a gazdas|gi stabilit|shoz – nemzetgazdas|gi és vil|ggazdas|gi szinten
egyar|nt – szükség van politikai stabilit|sra, amelyhez pedig szükséges a polg|ri és politikai jogok
biztosít|sa. Ezen jogok érvényesülése és gyakorl|sa pedig elv|laszthatatlan a gazdas|gi, szoci|lis és
kultur|lis jogok bizonyos szintű biztosít|s|tól; egyik csoportba tartozó jogok érvényesülése sem
biztosítható a m|sik csoportba tartozó jogok ﬁgyelmen kívül hagy|s|val, hiszen egyik csoport
sem tekinthető magasabb rendűnek vagy fontosabbnak a m|sikn|l (ez az emberi jogok kölcsönös
összefüggésének elve). A hatékonyan végrehajtott gazdas|gi liberaliz|ció új, funkcion|lisan elkülönült hatalmi és döntéshozatali központok kialakul|s|hoz vezet, ami utat nyit a politikai libera108
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liz|ciónak, és az új középoszt|ly kikényszerítheti a demokratiz|lód|st. A gazdas|gi növekedés
teh|t erősíti a demokratikus jogok ir|nti t|rsadalmi igényt, az emberi jogok teljes körű biztosít|sa
pedig erősíti a politikai stabilit|st, ami a gazdas|gi szereplők befektetési kedvét nagymértékben
meghat|rozza, és így hozz|j|rulhat a gazdas|gi növekedéshez.
Egyes politológiai kutat|sok felt|rt|k, hogy a hosszú t|vú gazdas|gi növekedés a hagyom|nyos, illetve materi|lis értékek (mint munka, jövedelem, csal|d, tekintély) jelentőségének
csökkenéséhez, és a posztmodern és posztmateri|lis értékek (demokr|cia, emberi jogok, környezetvédelem) t|mogatotts|g|nak növekedéséhez vezet. Ez az értékv|lt|s sz|mos latin-amerikai
és |zsiai orsz|gban hozz|j|rult a demokr|cia megszil|rdul|s|hoz. Azonban ez az értékeltolód|s
nem stabil, a gazdas|gi visszaesés – még a nyugati t|rsadalmakban is – a hagyom|nyos, materi|lis értékek ir|nti t|mogat|s erősödésével, s így a demokratikus értékek jelentőségének csökke110

nésével j|rhat. Ez is szemléletesen mutatja az emberi jogok elv|laszthatatlans|g|t és kölcsönös
összefüggését, a polg|ri-politikai és a gazdas|gi-szoci|lis jogok egyforma jelentőségét, hiszen az
emberek ﬁgyelme mindig azon jogaik ir|ny|ba fordul, amelyek tekintetében hi|nyt szenvednek, mert az emberi élet csak ezen értékek összessége |ltal lehet teljes. Az emberi jogok ilyen
összefüggése ellenére a gazdas|gi és szoci|lis jogokat |ltal|ban nem tekintik pozitív hat|súnak
a gazdas|gra nézve, mert növelik a közterheket, a munkaerő költségét, ez|ltal csökkentve a
hatékonys|got és a versenyképességet. Ezek a problém|k azonban a gazdas|gi és szoci|lis jogok
nemzetközileg összehangolt biztosít|s|val enyhíthetők.
A gazdas|gi és szoci|lis jogok alacsony szinten tart|s|ból eredő versenyelőnyök, a szoci|lis
dömping elleni küzdelem m|r megjelent a nemzetközi gazdas|gi szervezetek tevékenységében. Ez
jelentős mozgatóerőként jelentkezett péld|ul a gazdas|gi integr|ciós szervezetek közül az Európai
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Közösségek fejlődésében, de megﬁgyelhetőek ezek a törekvések a kereskedelmi liberaliz|ció elő111

mozdít|s|t célul tűző Kereskedelmi Vil|gszervezet (WTO) keretében is. Ugyanezen okok miatt kezdenek megjelenni az emberi jogi szempontok a nemzetközi pénzügyi szervezetek, péld|ul
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a Vil|gbank tevékenységében és politik|j|ban – b|r sokszor csak a retorika szintjén.
A globaliz|ció a munkajogi helyzet mellett negatív hat|ssal volt az emberi jogokra sz|mos
m|s területen is. A globaliz|ció nagymértékben növelte péld|ul az egyenlőtlenségeket – szemben a diszkrimin|ció-mentesség emberi jogi alapelvével. Egyenlőtlenségek természetesen m|r a
globaliz|ció kezdete előtt is léteztek, de a globaliz|ció folyamatai tov|bb rontott|k a helyzetet.
Növekszik a t|rsadalmi szakadék és a szegénység, így a globaliz|ció előnyeit csak földrajzilag,
jövedelem és – a telekommunik|ció terén – nyelvismeret |ltal is behat|rolt csoportok élvezhetik.
Növekszik a v|ros és a vidék közötti szakadék, és az esélyegyenlőtlenségek nemcsak az „észak-dél”
v|lasztóvonal szerint, hanem a fejlett vil|gon belül is növekednek, és erősödik a faji diszkrimin|ció jelensége. Különösen kedvezőtlen hat|ssal volt a globaliz|ció a nők helyzetére a fejlődő
vil|gban, ahol a nők tömeges munk|ba |ll|sa – rosszul ﬁzetett szektorokban – a v|rosokba v|ndorl|ssal p|rosult, ahol a gyökértelenség, szegénység és kiszolg|ltatotts|g miatt tömegesen v|lnak
prostitúció és emberkereskedelem |ldozataiv|. A globaliz|ció ugyanakkor nem mindig okozója a
napjainkban előtérbe került emberi jogi problém|knak, csak erőteljesebben r|ir|nyította a ﬁgyel113

met a kor|bban is létezett, de ﬁgyelmen kívül hagyott jelenségekre. Ezek a jelenségek m|ra a
glob|lis korm|nyz|s elveivel összhangban a nemzetközi szervezetek érdeklődésének középpontj|ba kerültek, a politikai program-alkot|s elengedhetetlen elemévé v|ltak.
A globaliz|ció nemcsak a piaci erők hat|s|nak következménye, hanem politikai folyamatok is
nagymértékben befoly|solj|k. A piac keretei ugyanis politikailag meghat|rozottak, és a j|tékszab|lyokat a hatalmi viszonyok alakítj|k nemcsak a korm|nyok közötti közvetlen t|rgyal|sokon,
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hanem a többoldalú fórumokon is, mint a Kereskedelmi Vil|gszervezet keretében. A globaliz|ció politikai dimenziój|t jelzi az is, hogy egyre gyakrabban merül fel a glob|lis korm|nyz|s gondolata, amelynek hirdetői az ENSZ szerveire kív|nnak nagyobb hat|sköröket ruh|zni a glob|lis
problém|k kezelése érdekében.
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A glob|lis korm|nyz|s jelenlegi intézményei különböző mértékben tanúsítottak érzékenységet
a glob|lis problém|k ir|nt. Az ENSZ legtöbb szakosított intézménye foglalkozott m|r a fejlődés és a globaliz|ció különböző aspektusaival, többek között az ENSZ Fejlesztési Programja
(UNDP) is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a gazdas|gpolitikai reformokat megfelelő szoci|lpolitik|val
kell ötvözni, amely ellensúlyozza a piaci erők negatív hat|sait. Az 1999. évi jelentésében (Human
Development Report) arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a glob|lis korm|nyz|s intézményeinek
orient|ciój|t meg kell v|ltoztatni olyan módon, hogy jobban biztosíts|k a mélt|nyoss|got a nemzetközi t|rgyal|sokon.
Az emberi jogi szervek közül az ENSZ Alapokm|nya alapj|n létrehozott szervek (Gazdas|gi
és Szoci|lis Tan|cs, Emberi Jogok Bizotts|ga és albizotts|gaik) gyakran tűzik napirendjükre a
globaliz|ció különböző kérdéseinek megvitat|s|t, az egyes egyezményekhez kapcsolódó emberi
jogi bizotts|gok ezen a területen kevésbé aktívak. Ezek közül a Gazdas|gi, Szoci|lis és Kultur|lis
Jogok Bizotts|ga fordított a legtöbb ﬁgyelmet erre a kérdésre. Így péld|ul 1998 m|jus|ban felhívta a Vil|gbankot, a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) és a WTO-t, hogy dolgozzanak ki megfelelő
módszereket arra, hogy ﬁgyelembe vegyék intézkedéseiknek a gazdas|gi-szoci|lis jogokra gyakorolt hat|s|t (social monitoring). A Bizotts|g arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy az |llamok jelentéseinek vizsg|latakor ﬁgyelembe veszi azt, hogy a nemzetközi gazdas|gpolitikai gyakorlat hat|ssal
van az |llamok azon képességére, hogy teljesítsék kötelezettségeiket az Egyezségokm|ny alapj|n.
Az élelemhez való jogra vonatkozó |ltal|nos észrevételeiben (General Comment) is foglalkozott a globaliz|ció hat|s|val az élelmiszerbiztons|gra, és felhívta a ﬁgyelmet a mag|nszervezetek
felelősségére, és az |llamok kötelességére, hogy megfelelően szab|lyozz|k a mag|nszemélyek és
-szervezetek tevékenységét, csakúgy mint a nemzetközi szervezetek felelősségére, hogy politik|juk
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kialakít|sa és végrehajt|sa sor|n vegyék ﬁgyelembe az élelemhez való jogot is.
Különösen sok bír|lat éri az emberi jogi mozgalom oldal|ról a nemzetközi gazdas|gi és pénzügyi szervezeteket. A Vil|gbankot és a Valutaalapot sz|mos bír|lat érte amiatt, hogy az eladósodott |llamok sz|m|ra olyan szerkezet|talakít|si programok és költségvetési megszorító intézkedések végrehajt|s|t írt|k elő, amelyek rendkívül h|tr|nyosan befoly|solt|k az érintett lakoss|g
gazdas|gi-szoci|lis jogainak érvényesülését. A Kereskedelmi Vil|gszervezetet pedig azért bír|lt|k,
mert a kereskedelmi liberaliz|ció az olcsó munkaerőből eredő versenyelőnyök következtében a
munkajogi követelmények és szoci|lis ell|tórendszerek színvonal|nak csökkenéséhez, egyfajta lefelé-harmoniz|cióhoz vezetett, illetve felvetette ennek veszélyét. Ennek ellensúlyoz|s|ra a fejlett
orsz|gok és a szakszervezeti mozgalmak szorgalmazt|k az ún. szoci|lis klauzula beiktat|s|t a kereskedelmi meg|llapod|sokba. A fejlődő orsz|gok az ilyen lépéseket ellenzik, és burkolt protekcionizmussal v|dolj|k a fejlett orsz|gokat. Ezzel szemben egyes nemzetközi gazdas|gi szervezetek

109

115

Uo.

110

|ltal készített tanulm|nyok azt |llítj|k, hogy b|r egyes cégek valóban az elnyom|sból eredő költségelőnyökre alapozz|k döntéseiket, az alacsony szintű vagy nem létező munkajogi követelmények befektetés-ösztönző hat|sa nem egyértelmű, mert sok v|llalat sz|m|ra ez a t|rsadalmi elégedetlenség és
nyugtalans|g veszélyét vetíti előre, és egyre ink|bb mag|ban rejti a fogyasztók |ltali bojkott veszélyét
is. Sz|mos multinacion|lis cég fel|llított üzletpolitik|ja sz|m|ra emberi jogi ir|nyelveket, amelyek
betart|s|t a fejlett ipari |llamok korm|nyai is ösztönzik, péld|ul a közbeszerzések területén. Ezek a
kezdeményezések azonban könnyen összeütközésbe kerülhetnek a WTO elv|r|saival a kereskedelem
technikai akad|lyainak felsz|mol|s|t és a közbeszerzések feltételeit illetően, és kiv|lthatj|k a WTO
|ltali szankciók alkalmaz|s|t. Arra megold|sként, hogy elkerülhető legyen, hogy a Kereskedelmi
Vil|gszervezet az emberi jogi szempontok érvényesítésének g|tj|v| v|ljon a gazdas|gi globaliz|ció
folyamat|ban, a szakértők annak az elvnek az előtérbe helyezését javasolj|k, hogy a nemzetközi jogban az emberi jogi norm|k minden egyéb szerződéses kötelezettség fölött |llnak, így a szabadkereskedelmi meg|llapod|sokat is az emberi jogi követelmények fényében kell értelmezni, és így kiz|rt,
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hogy az emberi jogok előmozdít|s|t célzó intézkedések a WTO szab|lyaiba ütközzenek.
A tevékenységük tartalmi vonatkoz|sai mellett a nemzetközi gazdas|gi és pénzügyi szervezeteket
form|lis-szervezeti oldalról is bír|lj|k az emberi jogi elvek ﬁgyelmen kívül hagy|sa miatt. Olyan
szervezeti elégtelenségek mellett, mint a fejlett orsz|gok dominanci|ja, a fejlődő orsz|gok margin|lis
t|rgyal|si pozíciója a döntéshozatali folyamatokban, olyan működési elvek miatt is bír|lj|k ezeket
a szervezeteket, mint a nyilv|noss|g és |tl|thatós|g (transzparencia) hi|nya, vagy a civil szervezetek véleménye meghallgat|s|nak elmulaszt|sa. A Vil|gbank ezen a téren m|r jelentősebb halad|st
ért el a civil t|rsadalom véleményének bevon|s|val és emberi jogi feltételesség („conditionality”,
vagyis a kölcsönök folyósít|s|nak bizonyos emberi jogi követelményekhez kötése) alkalmaz|s|val, a
Valutaalap azonban csak az inform|ció közread|s|ban tett előrelépést, a transzparencia és felelősség
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egyéb elemeinek bevezetése még v|rat mag|ra.
A globaliz|ció negatív hat|sai elleni küzdelemben egyre gyakrabban felmerül, hogy az |llamok
mellett a nemzetközi szervezetek és a multinacion|lis v|llalatok nemzetközi felelősségre von|s|nak
lehetőségét is meg kellene teremteni az emberi jogok hatékonyabb védelme érdekében. Terjedőben
van az a felfog|s, hogy az |llamok nemcsak arra kötelesek nemzetközi emberi jogi kötelezettségv|llal|saik alapj|n, hogy önmaguk tiszteletben tarts|k ezeket a jogokat, hanem arra is, hogy a joghatós|guk alatt |lló mag|nszemélyekkel és -szervezetekkel is tiszteletben tartass|k azokat. A jelenlegi
helyzetben azonban az |llamok közössége sz|m|ra különös kihív|st jelent a multinacion|lis v|llalatok tevékenysége, amelyek teljes mértékben élvezik a globaliz|ció gazdas|gi előnyeit, azonban a
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h|tr|nyok csökkentésében való közreműködésük igen nehezen biztosítható: gazdas|gi erejük gyakran többszöröse egy-egy kisebb |llaménak, ugyanakkor a nagyobb |llamok is nehezen biztosíthatj|k
felettük joghatós|gukat nagyfokú mobilit|suk következtében.
A multinacion|lis vagy transznacion|lis v|llalatok tevékenységének megfelelő emberi jogi keretek közé szorít|sa érdekében az ENSZ Főtitk|ra 1999-ben meghirdette a „Global Compact” elnevezésű programot, amely megerősített keretet biztosít a nemzetközi üzleti vil|g és az ENSZ közötti
együttműködéshez, és a v|llalati szektort közvetlenül bevonja az ENSZ emberi jogi okm|nyaiban
foglalt norm|k megvalósít|s|ba. A Global Compact keretében a v|llalatok olyan üzletpolitik|t és
magatart|si kódexet alakítanak ki, amelyek ﬁgyelembe veszik a nemzetközi emberi jogi és munkajogi követelményeket, s ennek megfelelő munkakörülményeket és munkafeltételeket biztosítanak az
|ltaluk foglalkoztatott alkalmazottak sz|m|ra, és ezeket a követelményeket sz|mon kérik besz|llítóiktól is. Tov|bb| az üzletpolitika részévé tehetik, hogy csak olyan |llamokban eszközölnek befektetéseket, amelyek tiszteletben tartj|k az alapvető emberi jogokat. Az üzleti szféra azért vesz részt ebben
a programban, mert egyre erősebb a felismerés, hogy az emberi jogok előmozdít|sa az üzleti teljesítmény javít|sa szempontj|ból is fontos eszköz. A v|llalatokat egyrészt a fogyasztók egyre növekvő
tudatoss|ga sarkallja arra, hogy tiszteletben tarts|k dolgozóik minim|lis jogait csakúgy, mint a környezetvédelmi, |llatvédelmi szempontokat. Tov|bb| az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat|ban
foglalt alapelvek hozz|j|rulnak a stabil, jog|llami t|rsadalom kialakul|s|hoz, amely hatékonyabb
és stabilabb üzleti környezetet teremt. Emellett egyre ink|bb elfogadott| v|lik az a nézet, hogy az
alkalmazottak hatékonyabban dolgoznak, ha jól érzik magukat, vagyis tisztességesen és méltós|ggal
kezelik őket. A befektetések célorsz|gaiban és a kereskedelmi partner |llamokban az emberi jogok
tiszteletben tart|s|nak előmozdít|sa pedig azért |ll érdekében az üzleti szfér|nak, mert a fejlett |llamok egyre gyakrabban alkalmaznak különböző kereskedelmi szankciókat az emberi jogokat súlyosan megsértő |llamokkal szemben, és ezek a szankciók akad|lyozz|k a szabad üzleti kapcsolatokat.
Ezzel szemben a multinacion|lis v|llalatok, és |ltal|ban az üzleti szféra érdeke, hogy a szankciók ne
korl|tozz|k glob|lis üzleti lehetőségeiket, a piacok nyitottak maradjanak, és ennek biztosít|s|hoz
hozz|j|rulhatnak azzal, hogy ezekben az orsz|gokban előmozdítj|k az emberi jogi helyzet javít|s|t:
péld|ul a helyi jóléti, egészségügyi és oktat|si infrastruktúra t|mogat|s|val vagy az emberi jogi is118

meretek terjesztésével és a civil t|rsadalom erősítésével. A multinacion|lis v|llalatok ilyen gyakorlatra ösztönzésében különösen fontos szerepet tölt be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, amely
tripartit szervezeti és döntéshozatali rendszerével biztosítja a munkaadói érdekek és tapasztalatok
megjelenítését a nemzetközi normaalkot|sban, így a multinacion|lis v|llalatok részéről az „önkéntes
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jogkövetés” (b|r csak soft law jellegű norm|król van szó) jobban biztosítható.
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V.
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS KÖVETELMÉNYE:
IGÉNY ÉS REALITÁS

Minthogy a globaliz|ció a gazdas|gi-t|rsadalmi jelenségek vil|gméretűvé v|l|s|t jelenti, amelynek
következtében a különböző gazdas|gi-t|rsadalmi problém|k nemzetközi jellegűvé v|lnak, a negatív
hat|sokból eredő problém|k megold|sa is nemzetközi összefog|st, együttműködést igényel. Az a
felismerés, hogy a globaliz|ció egyes negatív hat|sait nemzetközi szinten és |tfogó, holisztikus szemlélettel kell kezelni, a fenntartható fejlődés fogalm|nak elterjedéséhez vezetett.
A fenntarthatós|g vagy a fenntartható fejlődés fogalma a szakirodalomban a környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülésével p|rhuzamosan jelent meg. Az emberi környezet megóv|s|val
foglalkozó első vil|gméretű program kidolgoz|s|ra 1972-ben került sor Stockholmban, az ENSZ
környezeti vil|gkonferenci|j|n. A konferenci|n a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el a környezetvédelem alapelveiről és nemzetközi feladatairól. Az együttműködés összehangol|s|ra létrehozt|k az
ENSZ Környezeti Programj|t (UNEP). A Stockholmi Nyilatkozat első ízben ismerte el nemzetközi
szinten az emberhez méltó környezethez való jogot. A nyilatkozatban a korm|nyok ünnepélyesen kötelezettséget v|llaltak, hogy megóvj|k és jobb| teszik az ember környezetét a mai és a jövő
nemzedékek sz|m|ra. A stockholmi konferenci|n |ltal|nos elfogad|st nyert a gazdas|gi fejlődés és
a környezetvédelem közötti kölcsönhat|s gondolata is. A konferencia legfőbb eredménye az volt,
hogy kísérletet tett a fejlett és fejlődő orsz|gok között a környezet védelme és a gazdas|g fejlesztése
kérdéseiben vallott szemléleti különbségek |thidal|s|ra, és |ltal|nosan elfogadtatta az ökológiailag
„egészséges” fejlődés érdekében szükséges környezetvédelmi szemlélet és gazd|lkod|s gondolat|t.
A fenntartható fejlődés akkor v|lt a nemzetközi kapcsolatok egyik meghat|rozó fogalm|v|,
amikor az ENSZ Közgyűlése |ltal létrehozott Környezet és Fejlődés Vil|gbizotts|ga 1987-ben
„Közös jövőnk” című jelentésében felv|zolta a gazdas|gi növekedés olyan új korszak|nak a lehetőségét, amely a gazdas|gi növekedéssel egyidejűleg megőrzi a természeti erőforr|sokat, és
megold|st hoz a szegénység leküzdésére is. A fenntartható fejlődés teh|t olyan fejlődés, amely
kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy
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ők is kielégíthessék szükségleteiket.

116

A jelentés alapkoncepciója az volt, hogy a Föld minden lakos|nak joga van arra, hogy emberhez méltó körülmények között élhessen, és az alapvető emberi szükségleteit kielégíthesse. Ha az
ehhez szükséges termelés-növekedés a jelenlegi technológi|kkal és termelési elj|r|sokkal valósul
meg, az elkerülhetetlenül ökológiai katasztróf|hoz vezet. Teh|t v|ltoz|sok szükségesek az erőforr|sok hasznosít|s|ban, a technológi|k környezeti hat|saiban, a népesség növekedési ütemében,
a gazdas|gi élet célkitűzéseiben, az egész t|rsadalom értékrendjében (beleértve a fejlett orsz|gok
pazarló fogyasztói szok|sai megv|ltoztat|s|nak szükségességét is).
A jelentés |ltal felv|zolt fenntartható fejlődés modellje a mennyiségi növekedést és minőségi
fejlődést egyar|nt mag|ban foglalta – a fejlett és a fejlődő orsz|gokban természetesen eltérő ar|nyban. A fenntartható fejlődés koncepciój|nak középpontj|ban az ember |ll, aki életszükségleteit
úgy elégíti ki, hogy egyúttal a jövő gener|ciók hasonló érdekeit is ﬁgyelembe veszi. Nyilv|nvaló
ugyanakkor, hogy ez feltételezi a környezet védelmét és az erőforr|sok takarékos haszn|lat|t.
A fenntartható fejlődés sz|mos követelményt |llít a különböző t|rsadalmi alrendszerekkel, a
t|rsadalmi cselekvések minden form|j|val és szintjével szemben. A jelentés szerint a fenntartható
fejlődéshez olyan politikai rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi a hatékony |llampolg|ri
részvételt a döntéshozatalban; a közigazgat|si rendszernek rugalmasnak kell lennie, amely képes
az önkorrekcióra; a szoci|lis rendszernek képesnek kell lennie diszharmonikus fejlődésből eredő
feszültségek felold|s|ra. A gazdas|gi szfér|ban a termelés sor|n meg kell őrizni az ökológiai alapokat a fejlődés érdekében, és a technológiai rendszerekben folyamatosan keresni kell az új megold|si lehetőségeket. Nemzetközi szinten is a kereskedelmi és a pénzügyi elj|r|sok fenntartható
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módszereit kell előnyben részesíteni.
A Közös Jövőnk jelentés meg|llapít|sait vették alapul az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban
megrendezett Környezet és Fejlődés Vil|gkonferenci|ja előkészítésekor. A riói konferenci|n a
fenntartható fejlődésre vonatkozó fontos dokumentumokat fogadtak el, mint az „Agenda
21”, amely a fenntartható fejlődés |tfogó programja, illetve a fenntarthatós|g elveit tartalmazó Riói Nyilatkozat. Megnyitott|k al|ír|sra a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt és az
Éghajlatv|ltoz|si Keretegyezményt. A vil|gkonferenci|t követően 1993-ban alakult meg az ENSZ
Fenntartható Fejlődés Bizotts|ga (UN CSD) az ENSZ program végrehajt|s|nak koordin|l|s|ra.
A riói konferencia eredményeként megerősítették és tekintélyes ön|lló intézménnyé fejlesztették
a Glob|lis Környezeti Alapot (GEF), melynek feladata lett többek között a két riói egyezmény
pénzügyi t|mogat|si rendszerének működtetése. A GEF azoknak a speci|lis pénzügyi alapoknak
a sor|ban jött létre, amelyeket a nyolcvanas években a vil|gméretű környezeti v|ls|g elmélyülésével egyidőben azon felismerés nyom|n hoztak létre a fejlődő orsz|gokban megvalósítandó prog-
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L. L|ng Istv|n: A Brundtland Bizotts|g és a fenntartható fejlődés fogalm|nak és jelentőségének nemzetközi elismerése. In: Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió fenntartható fejlődési
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stratégi|ja. Forr|s: http://www.ﬀ3.hu/upload/EU-SDS-print.pdf
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ramok ﬁnanszíroz|s|ra, hogy az iparilag fejlett orsz|gok közvetlenül is érdekeltek m|s orsz|gok és
régiók gazdas|gi fejlődésében. A Glob|lis Környezeti Alap projektjeit a Vil|gbank, az UNEP és
az UNDP segítségével valósítja meg. A közelmúltban az Alap feladata lett egy újabb nemzetközi
környezetvédelmi egyezmény, a környezetben tartósan megmaradó organikus szennyezőanyagok
gy|rt|s|nak és alkalmaz|s|nak tilalm|ról szóló, ún. „POP-egyezmény” pénzügyi t|mogat|sa és a
Kiotói Jegyzőkönyvhöz kapcsolódóan létrehozandó új pénzügyi letéti alapok kezelése is.
A program megvalósít|s|t a riói vil|gkonferencia ut|n öt évvel, 1997-ben az ENSZ Közgyűlés
Rendkívüli Ülésszaka értékelte, majd 2002-ben a dél-afrikai Johannesburgban rendezték meg
a következő nagyszab|sú tal|lkozót Fenntartható Fejlődési Vil|gkonferencia elnevezéssel. Ezen
értékelték az elért eredményeket, a kitűzött célok megvalósul|s|t, illetve felt|rt|k a megvalósít|st
akad|lyozó tényezőket, az elmarad|sok okait. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedek sor|n
egyre nyilv|nvalóbb|, nemzetközileg |ltal|nosan elfogadott| v|lt a t|rsadalmi-gazdas|gi fejlődés
és a környezet védelme közötti szoros kölcsönhat|s, mégis igen kevés történt a környezeti és
fejlesztési szempontoknak a gazdas|gi tervezésben és döntés-hozatalban történő integr|l|sa érdekében. A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés sz|mos területén történt ugyan jelentős előrelépés, de Földünk |ltal|nos környezeti |llapota összességében mégis erőteljesen romlott.
Az ózonréteg elvékonyod|s|nak, a glob|lis éghajlatv|ltoz|s növekvő kock|zat|nak és a természeti
erőforr|sokkal is kapcsolatos m|s környezeti problém|knak a vil|gméretű nemzetközi összefog|s
révén történő kezelése egyre sürgetőbbé v|lt. Ezzel p|rhuzamosan a t|rsadalmak közötti fejlettségi, |tlagos életminőségi különbségek is nagy mértékben nőttek, és ebben is óri|si szerepe van
az erőforr|sokhoz való hozz|férésben, azok hasznosít|s|ban, hasznosít|s|nak hatékonys|g|ban
megmutatkozó különbségeknek.
A johannesburgi vil|gkonferencia sor|n a résztvevő |llamok |ltal elfogadott politikai nyilatkozat és végrehajt|si terv elismerte, hogy a globaliz|ciónak van jó és rossz oldala. Miközben
új lehetőségeket nyújt a vil|ggazdas|gi növekedéshez és a magasabb életszínvonal eléréséhez, a
szegényebb orsz|gok különleges h|tr|nyokat szenvednek, és emiatt a sürgősen bevonandók a
proﬁt|lók körébe. Kimondta, hogy a fenntartható fejlődéshez mind nemzeti, mind nemzetközi
szinten alapvető fontoss|gú a felelősségteljes politikai korm|nyzati tevékenység. A gazdag orsz|gok sz|ndéka szerint a segélyeket csak olyan |llamokba volna szabad eljuttatni, amelyekben a
demokratikus intézmények m|r működnek és a korrupció visszaszorulóban van. Ugyanakkor az
akcióterv a fejlődő orsz|gok sz|m|ra juttatott segélyek növelését t|mogatta, szorgalmazta, hogy
a gazdag orsz|gok nemzeti jövedelmük 0,7 sz|zalék|t utalj|k |t segélyként sz|mukra. Konkrét
vagy |ltal|nos célokat fogalmazott meg olyan kérdésekben, mint az ivóvízell|t|s biztosít|sa, az
energiahordozókhoz való hozz|jut|s és az erőforr|sok megőrzése a jövő nemzedékek sz|m|ra, a
tengeri élővil|g egyensúly|nak helyre|llít|sa, a vegyi anyagok elő|llít|sa és a veszélyes hulladékok
t|rol|sa és megsemmisítése. A dokumentum fontos eleme, hogy megerősítette a Kereskedelmi
Vil|gszervezet (WTO) kor|bbi hat|rozat|ban foglaltakat, amelynek értelmében a gyógyszergy|rtók szabadalmai nem akad|lyozhatj|k meg a szegény orsz|gokat, hogy ak|r nem szabadalmaz-
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tatott gyógyszerekkel is enyhítsék a r|szorulók bajait. Ezen túlmenően meg|llapította, hogy
jelenleg a szegénység a legnagyobb glob|lis kihív|s, amivel a vil|gnak szembe kell néznie, és
a résztvevők meg|llapodtak a segélyeket kiegészítő szolidarit|si alap létrehoz|s|ban, amelybe
önkéntes módon utalhatnak |t összegeket az |llamok.
Mint l|tható, a fenntartható fejlődés szorosan összefügg a szegénység problém|j|nak kezelésével, célja – a globaliz|ció negatív hat|sainak ellensúlyoz|saképpen – a szoci|lis jólét előmozdít|sa a környezet eltartó képességének keretei között. A fenntartható fejlődés h|rom – egyform|n
fontos – alappilléren nyugszik: a szoci|lis, a gazdas|gi és a környezeti szempontokon. Ezeket
együttesen, kölcsönhat|saik ﬁgyelembe vételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési programok kidolgoz|sa sor|n. Ez a holisztikus szemlélet jellemző az emberi jogi gondolkod|sra is,
és a fenntartható fejlődésnek része az emberi jogok biztosít|sa is. A fenntartható fejlődés egyik
célja a szegénység leküzdése, a szoci|lis jólét biztosít|sa a jelen és a jövő nemzedékei sz|m|ra,
teh|t fenntartható gazdas|gi fejlődés a szoci|lis jogok biztosít|sa nélkül elképzelhetetlen. Ezek
a jogok a kölcsönös összefüggés elvére tekintettel nem biztosíthatók a polg|ri és politikai jogok
nélkül, teh|t a fenntartható fejlődésnek része a polg|ri és politikai jogokat biztosító demokratikus t|rsadalmak fejlesztése is. Ezt t|masztja al| az is, hogy a fenntarthatós|g feltételei, illetve a
fenntartható fejlődés alapelvei között a szubszidiarit|s követelménye is szerepel. A globaliz|ció
következtében a döntési szintek az egyéntől egyre t|volabb helyezkednek el, és a döntéshozatali
folyamat a polg|rok sz|m|ra egyre |tl|thatatlanabb. Ez a közélettől, a politik|tól való elidegenedéshez vezet. A szubszidiarit|s elve ezzel szemben azt jelenti, hogy a döntéseknek vissza
kell kerülniük az emberekhez közelebbi szintekre, erősíteni kell a helyi közösségek önigazgat|si
rendszerét. A döntéshez közelebb kerülve nő az emberek szabads|gérzete, ugyanakkor felelősségv|llal|sa is. A döntési folyamat az egyre nagyobb közösségi struktúr|k felé haladó érdekegyeztetésen alapul, amely biztosítja a fenntartható fejlődés különböző tényezőinek, a különbö121

ző gazdas|gi, környezeti és t|rsadalmi érdekeknek a ﬁgyelembe vételét és összehangol|s|t. Ez
az összefüggés is indokolja a civil t|rsadalom bevon|s|t a glob|lis biztons|gi kihív|sok emberi
jogi szempontokon alapuló kezelését érintő döntéshozatali folyamatokba.
A globaliz|ció sz|mos területen negatívan befoly|solta az emberi jogok érvényesülését, különösen az egyenlőtlenségek fokozód|s|val. A fenntartható fejlődés egyik célja ezeknek az egyenlőtlenségeknek a felsz|mol|sa. A globaliz|ció negatív hat|saival szembeni küzdelemben egyre növekvő szerepe van a civil t|rsadalom szervezeteinek és azok nemzetközi összefog|s|nak; és ehhez
a küzdelemhez maga a globaliz|ció egyik motorja, az inform|ciós technológia fejlődése nyújt
kulcsfontoss|gú eszközöket. A fenntartható fejlődéstől, és ennek részeként péld|ul a klímav|ltoz|s
és a szegénység kezelésétől teh|t elv|laszthatatlan az emberi jogok teljes körű biztosít|sa.
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Ld. bővebben: Gyulai Iv|n: A fenntarthatós|g értelmezése és megvalósít|s|nak feltételei. eVil|g, 2004. m|rcius, 8-12. o.
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A fenntartható fejlődés környezeti pilléréből következik, hogy a fenntartható fejlődés biztosít|sa elv|laszthatatlanul összefügg a klímav|ltoz|s problém|j|nak kezelésével. A klímav|ltoz|s
is olyan (alapvetően a légkör védelmét érintő) környezetvédelmi kérdés, amelyre a fenntartható
fejlődés ir|ny|nak meghat|roz|sakor ﬁgyelemmel kell lenni. B|r a klímav|ltoz|s glob|lis probléma, így a helyi döntéshozók és a kibocs|tó tevékenység rövidt|vú előnyeit élvezők sz|m|ra
gyakran t|voli problém|nak tűnik, a szennyező anyagok (köztük az üvegh|zhat|sú g|zok) kibocs|t|s|nak csökkentése helyben is javítja a levegő minőségét, így az életkörülményeket. A klímav|ltoz|st és a kibocs|t|s-csökkentést mindig a fenntartható fejlődés kontextus|ban célszerű
kezelni, ezzel enyhíthetők az érdek-ellentétek. A fenntartható fejlődés, az emberi jogok és az
éghajlat-v|ltoz|s összefüggő kérdéskörei együttesen szerepeltek 2007. október 24-én az ENSZ
Napja alkalm|ból Maléban (a klímav|ltoz|s |ltal súlyosan érintett Maldív Közt|rsas|gban)
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tartott nemzetközi tal|lkozón is.
A fenntartható fejlődés elve fontos szerepet kap az Európai Unió politik|j|ban is. Az Európai
Gazdas|gi Közösséget alapító Római Szerződésben még a gazdas|gi célok domin|ltak, kiegészítve bizonyos szoci|lis szempontokkal, de környezetvédelmi rendelkezések kezdetben egy|ltal|n
nem szerepeltek a szerződésben. A szennyezések, a környezeti-természeti |llapot roml|sa nyom|n,
illetve a gazdas|gi integr|ció kiteljesítésének igénye miatt a környezetpolitika az első nagy szerződés-módosít|skor, az Egységes Európai Okm|nyban jelent meg. Az Európai Uniót létrehozó
Maastrichti Szerződés m|r az Unió, illetve az Európai Közösség céljait és feladatait meghat|rozó
rendelkezésekben m|r említi a fenntarthatós|g fogalm|t, de ez még elsősorban a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdas|gi és t|rsadalmi fejlődésre, a fenntartható gazdas|gi növekedésre utal,
amelynek többek között a környezet tiszteletére és a magas szintű életminőség biztosít|s|ra is tekintettel kell lennie. Az Amszterdami Szerződés m|r erőteljesebben hangsúlyozt|k a fenntartható
fejlődést, mint követendő alapelvet. Egyrészt az Európai Közösség |ltal|nos feladatait (céljait)
meghat|rozó 2. cikkben a fenntartható gazdas|gi fejlődés és a szoci|lis célok mellett egyenrangú
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szerepet kapott a felsorol|sban a környezet minőségének magas szintű védelme és javít|sa is.
M|srészt az Amszterdami Szerződés megteremtette az EK integratív környezetvédelmi politik|j|nak és a fenntartható fejlődés |tfogó ﬁgyelembe vételének alapj|t a következő rendelkezés
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Ld.

http://www.foreign.gov.mv/v2/news.php?news=197&page=3

EK Szerződés 2. cikke: „A Közösség feladata, hogy közös piac, valamint gazdas|gi és monet|ris unió létrehoz|s|val,
tov|bb| a 3. és a 4. cikkben meghat|rozott közös politik|k, illetve intézkedések végrehajt|s|val a Közösség egész területén előmozdítsa a gazdas|gi tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését, a foglalkoztatotts|g és a szoci|lis védelem magas szintjét, a férﬁak és nők egyenlőségét, a fenntartható és inﬂ|ciót nem gerjesztő
növekedést, a gazdas|gi teljesítmények nagyfokú versenyképességét és konvergenci|j|t, a környezet minőségének
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magas szintű védelmét és javít|s|t, az életszínvonal és életminőség emelését, valamint a tag|llamok közötti gazdas|gi
és t|rsadalmi kohéziót és szolidarit|st.”
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(jelenleg 6. cikk) beiktat|s|val: „A környezetvédelmi követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdít|s|ra tekintettel – be kell illeszteni a […] közösségi politik|k és
tevékenységek meghat|roz|s|ba és végrehajt|s|ba.”
A 2001. évi göteborgi csúcson az EU a gazdas|gi és t|rsadalmi fejlődéssel egy szintre helyezte a fenntartható fejlődés dimenziój|t, elfogadta a Fenntartható Fejlődési Stratégi|j|t és
124

kinyilv|nította, hogy ebben a vonatkoz|sban vil|gméretekben is aktív szerepre törekszik.
A Stratégia megfogalmazta:„A fenntartható fejlődés pozitív hosszú t|vú jövőképet kín|l az
Európai Uniónak egy sikeresebb és igazs|gosabb t|rsadalomról, egyúttal egy tiszt|bb, biztons|gosabb és egészségesebb környezet ígéretével - egy t|rsadalomról, amely jobb életminőséget biztosít sz|munkra, gyermekeinknek és unok|inknak. Ahhoz, hogy ezt a gyakorlatban
is megvalósíthassuk, a gazdas|gi növekedésnek elő kell segítenie a t|rsadalmi halad|st és
tiszteletben kell tartania a környezetet, a szoci|lpolitik|nak al| kell t|masztania a gazdas|g
teljesítményét, a környezetpolitik|nak pedig költséghatékonynak kell lennie.” Teh|t hosszú
t|von a gazdas|gi növekedésnek, a t|rsadalmi összetart|snak és a környezet védelemének kéz
a kézben kell haladnia.
Az Európai Tan|cs 2006 június|ban vita nélkül elfogadta az EU megújított Fenntartható
Fejlődési Stratégi|j|t. A 2001-ben elfogadott és 2002-ben kiegészített, ún. göteborgi stratégia
felülvizsg|lat|t és megújít|s|t olyan v|ltoz|sok indokolt|k, mint a természeti erőforr|sokra
nehezedő egyre növekvő nyom|s, az éghajlatv|ltoz|s, a tartós gazdas|gi és t|rsadalmi problém|k, valamint az EU bővülése tíz új tag|llammal. A megújít|si folyamat széles körű t|rsadalmi konzult|cióra épült, és ﬁgyelembe vette a Tan|cs, az Európai Parlament, a tag|llamok,
a nem korm|nyzati szervezetek, az |llampolg|rok és m|s érintettek véleményét.
A fenntartható fejlődés az Unió alapszerződésben rögzített, hosszú t|vú célkitűzése; olyan
|tfogó koncepció, amely minden uniós szakpolitik|ra, intézkedésre és stratégi|ra hat|ssal
van, és megköveteli, hogy a gazdas|gi, környezetvédelmi és szoci|lis politik|kat egym|st
kölcsönösen erősítő módon alakíts|k ki és hajts|k végre. Elveit és céljait – a gazdas|gi prosperit|st, a t|rsadalmi igazs|goss|got, a környezet védelmét és a nemzetközi felelősségv|llal|st
– a megújult stratégia hét fő priorit|si területre összpontosítva kív|nja megvalósítani annak
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alapj|n, hogy a Bizotts|g mely területeken t|rta fel nem fenntartható tendenci|k létezését.
A stratégia ezeken a területeken meghat|rozza az elérendő célokat és a szükséges tennivalókat,
és nem feledkezik meg az oktat|s, a kutat|s-fejlesztés, a gazdas|gi és pénzügyi szab|lyozó
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Gordos Árp|d - Bartha Péter: A fenntartható fejlődés célkitűzésének és stratégiai alapjainak elfogad|s|hoz vezető
folyamat az Európai Unióban. A „Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió
Fenntartható Fejlődési Stratégi|ja” c. kiadv|nyban, FFB, 2002.
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A Bizotts|g közleménye a fenntartható fejlődés stratégi|j|nak felülvizsg|lat|ról. COM(2005) 658 végleges
(13.12.2005)
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eszközök, valamint a kommunik|ció szerepéről sem. Hatékony ellenőrzési rendszert körvonalaz a megvalósít|s nyomon követésére mind tag|llami, mind EU szinten. A dokumentum
értelmében az EU fenntartható fejlődési stratégi|j|nak priorit|sai: az éghajlatv|ltoz|s elleni
küzdelem és az energiagazd|lkod|s javít|sa; a környezetkímélőbb közlekedés és sz|llít|s; a
termelés és a fogyaszt|s fenntarthatóbb| tétele; a természeti erőforr|sokkal való körültekintő
gazd|lkod|s; az emberi egészség védelme; a t|rsadalmi befogad|s erősítése, a demogr|ﬁai v|ltoz|sok és a migr|ció kezelése; és végül a szegénység elleni küzdelem, valamint a fenntartható
fejlődés előmozdít|sa glob|lis szinten.
A stratégia megfogalmazza, hogy a globaliz|ció az az új összefüggésrendszer, amelynek
keretében meg kell valósítani a fenntartható fejlődést. B|r komoly lendületet adhat a fenntartható fejlődésnek, a globaliz|ció eredményeiből túl gyakran részesednek egyenlőtlenül az
orsz|gok és az azokon belüli régiók. Az EU a globaliz|cióhoz kapcsolódó kérdések koherens
és integr|lt megközelítését t|mogatja a WTO-ban, a nemzetközi pénzügyi intézményeknél
(IFI-k) és az ENSZ testületeiben. T|mogatja péld|ul a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
megerősítését is. A dokumentum szerint a fejlődő vil|gnak a glob|lis gazdas|ghoz történő hatékony és igazs|gos integr|l|s|hoz nélkülözhetetlenek a folyamatban levő WTO-t|rgyal|sok
és a Dohai Fejlesztési Programterv (DDA). Ezen célok megvalósít|sa érdekében a kereskedelemhez kapcsolódó t|mogat|sokat jelölték ki az EU fejlesztési együttműködései egyik kulcsterületének, és az EU folytatta erőfeszítéseit arra vonatkozóan is, hogy minden folyamatban
levő vagy jövendő kétoldalú és region|lis t|rgyal|s tematik|j|ba lényegi elemként felvegye a
fenntartható fejlődés kérdését. A hatékonyan működő multilater|lis kapcsolatrendszer kialakít|sa érdekében tett uniós erőfeszítések középpontj|ban a fenntartható fejlődést szolg|ló,
erőteljesebb nemzetközi korm|nyz|s |ll. A felelősségteljes korm|nyz|s és a demokr|cia előmozdít|sa kritikus tényező a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése érdekében. A Millenniumi
Nyilatkozat leszögezi, hogy az olyan környezet megteremtése, amely a fejlődést és a szegénység megszüntetését segíti, többek között azon múlik, hogy minden orsz|gban és nemzetközi
szinten is a felelősségteljes korm|nyz|s módszereit követik-e, valamint hogy a pénzügyi, mo126

net|ris és kereskedelmi rendszerek |tl|thatók-e.
A 2007 decemberében al|írt Lisszaboni Szerződés megerősítette, hogy a fenntartható fejlődés kérdése glob|lis szemléletű megközelítést igényel. Az Európai Unióról szóló Szerződés
2. cikkének 5. bekezdése a módosít|s ut|n az Európai Unió céljainak meghat|roz|sa sor|ban
a következő rendelkezést tartalmazza majd: „A vil|g többi részéhez fűződő kapcsolataiban az
Unió védelmezi és érvényre juttatja értékeit és érdekeit, és hozz|j|rul polg|rainak védelméhez. Hozz|j|rul a békéhez, a biztons|ghoz, a Föld fenntartható fejlődéséhez, a népek közötti
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szolidarit|shoz és kölcsönös tisztelethez, a szabad és tisztességes kereskedelemhez, a szegénység felsz|mol|s|hoz és az emberi jogok, különösen pedig a gyermekek jogainak védelméhez,
tov|bb| a nemzetközi jog szigorú betart|s|hoz és fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült
Nemzetek Alapokm|ny|ban foglalt alapelvek tiszteletben tart|s|hoz.”
L|tható teh|t, hogy a fenntartható fejlődés – amely nem puszt|n a gazdas|g, a fogyaszt|s
mennyiségi növekedését jelenti, hanem az életminőség javul|s|t, az emberiség szellemi fejlődését is mag|ban foglalja – szorosan összefügg az emberi jogok hatékonyabb védelmével, a
szegénység elleni küzdelemmel és a demokr|cia és a jog|llamis|g elveinek megszil|rdít|s|val,
a glob|lis szintű kihív|sok kezelése érdekében a nemzetközi szintű korm|nyz|s megerősítésével, a jog uralm|nak a nemzetközi jogra is kiterjedő megvalósít|s|val. Mindez alapvető
követelmény a nemzetközi béke és biztons|g megteremtése és fenntart|sa érdekében az új
vil|grend viszonyai között.
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VI.
A KLÍMAVÁLTOZÁS
EMBERI JOGI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A glob|lis felmelegedés – vagy a folyamat összetettségét jobban tükröző kifejezéssel: a klímav|ltoz|s – ma m|r |ltal|nosan felismert jelenség, létezését, és főként az emberi tevékenységnek a fo127

lyamatban j|tszott szerepét csak egyes szűkebb érdekcsoportok és tudom|nyos körök vitatj|k.
A jelenség lényege, hogy a Föld megnövekedett népessége és fogyaszt|sa következtében növekszik
a légkör szén-dioxid tartalma, ami erősíti az üvegh|zhat|st és ez|ltal a földi éghajlat megv|ltoz|s|nak kock|zat|t. Az elmúlt 400 ezer évben nem volt példa olyan magas szén-dioxid koncentr|cióra, mint ami jelenleg tapasztalható. Tov|bbi növekedés is v|rható és mindez a fenntarthatatlan
fejlődés jele. Emelkedik a Föld felszínének |tlaghőmérséklete, gyakoribbak a szélsőséges időj|r|si
események, amelyek eltérő módon hatnak valamennyi környezeti elemre, növekszenek az okozott
128

gazdas|gi k|rok és a t|rsadalmi veszélyek. Földünkön a klímav|ltoz|s és az emberi tevékenység
következtében helyenként a folyók kisz|rad|sa, m|shol a tengerszint emelkedés okoz gondokat. A
129

hegységekben földcsuszaml|sok, a gleccserek olvad|sa v|rható. Az előrevetített éghajlatv|ltoz|s
mind a környezeti, mind a t|rsadalmi-gazdas|gi rendszereket befoly|solja. Minél nagyobb mértékű és minél gyorsabb ütemű az éghajlat módosul|sa, ann|l nehezebben alkalmazkodik hozz| a
t|rsadalom, és így a k|rok is megnövekednek.
A glob|lis felmelegedés gyorsul|s|ról m|r 1952-ben bizonyítékok |lltak a rendelkezésünkre. Az emberi környezet megóv|sa érdekében 1972 június|ban Stockholmban rendezett ENSZ
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Ld. pl. Singer, S. Fred: Global Warming: Man-Made or Natural?

http://www.texaspolicy.com/pdf/2007-09-PP24tém|ban: http://www.globalwarming.org/research

globalwarming-singer.pdf; tov|bbi cikkek a
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Ld.

http://www.vahava.hu/ﬁle/vezetoi_osszefoglalo.pdf A VAHAVA (VAltoz|s

– HAt|s – VAlaszok)

projekt a Kör- nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Magyar Tudom|nyos Akadémia 2003
június|ban „A glob|lis klímav|ltoz|s: hazai hat|sok és v|laszok” címmel indított h|rom éves közös kutat|si
projektje.
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Ld. bővebben: http://antsz.hu/okk/okbi/hirek/glob_meleg.htm, http://www.greenfo.hu
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konferenci|n napirendre került az üvegh|zhat|sú g|zok emissziój|nak és a légköri aeroszolterhelés csökkentésének kérdése. A résztvevők döntöttek egy környezetvédelemmel foglalkozó
ENSZ-program, az UNEP elindít|s|ról, és javaslatot tettek arra, hogy a Tudom|nyos Uniók
Nemzetközi Tan|csa (ICSU) és a Meteorológiai Vil|gszövetség (WMO) együttműködésével
létrejött terv, a Glob|lis Légkörkutat|si Program (GARP) keretében foglalkozzanak az éghajlati folyamatok behatóbb tanulm|nyoz|s|val. A WMO 1979-ben megrendezte az első Glob|lis
Éghajlati Konferenci|t, ahol felhív|st intézett az orsz|gok korm|nyaihoz, hogy „előzzék meg az
ember előidézte éghajlatv|ltoz|s negatív hat|sait, illetve készüljenek fel r|juk”. Hat évvel később,
a Villachban megtartott konferenci|n valamennyi üvegh|zhat|sú g|zt bevont|k a glob|lis felmelegedés értékelésébe. Ezt követően született egy becslés, miszerint a légkörben lévő üvegh|zhat|sú
g|zok sz|ma 2030-ra megkétszereződik, ezért egyre sürgetőbbé v|lt az éghajlati v|ls|g elkerülésére
törekvő nemzetközi együttműködés. A kérdéskörrel p|rhuzamosan haladt az ózonlyukak feltér130

képezése, növekedésük nyomon követése és problém|ira való megold|sok kidolgoz|sa.
A WMO és az UNEP 1988-ban létrehozta az éghajlatv|ltoz|s kérdéseivel foglalkozó kor131

m|nyközi testületet (Éghajlat-v|ltoz|si Korm|nyközi Testület, IPCC).
Célja, hogy objektív
inform|cióforr|sként szolg|ljon a döntéshozóknak a klímav|ltoz|s okairól, hat|sairól és az alkalmazkod|s lehetőségeiről. A testület 3 fő témakörben készít |tfogó elemzéseket:
1. Értékeli és rendszerezi a glob|lis felmelegedés kiv|ltó okairól rendelkezésünkre |lló tudom|nyos ismereteket.
2. Elemzi az éghajlatv|ltoz|s következményeit a környezetre és a gazdas|gra nézve.
3. Áttekinti és értékeli a szükséges és lehetséges v|laszstratégi|kat.
Az IPCC tudósok sz|zainak munk|j|t koordin|lja, és h|rom munkacsoportot szervezett
egy-egy feladattal. A munkacsoportok időnként részletes helyzetértékelő jelentést adnak ki.
Összefoglaló jelentéseit egy tudom|nyos testület |llítja össze a legújabb kutat|si eredmények
alapj|n, és a korm|nyok képviselői hagyj|k jóv|. A jelentések hitelességét két körülmény is
erősíti. Egyrészt nemzetközileg elismert kutatókat kérnek fel ezek megír|s|ra, m|srészt a vil|g legfejlettebb kutatóintézeteiből (pl. Max Planck Institut, Németorsz|g; Hadley Centre,
Egyesült Kir|lys|g; NCAR, USA; CSIRO, Ausztr|lia) érkeznek a kutat|si eredmények. Az
IPCC első összefoglaló jelentése (1990) szolg|lt az ENSZ Éghajlat-v|ltoz|si Keretegyezménye
kidolgoz|s|nak alapj|ul, amelyet 1992-ben Rio de Janeiróban, az ENSZ Környezeti és Fejlődési
Konferenci|j|n írtak al|. A m|sodik Értékelő Jelentés hozz|j|rult Kiotói Jegyzőkönyv megszületéséhez (1997). Legutóbbi jelentését 2007. november 17-én hozta nyilv|noss|gra. Ebben
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s
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Az Éghajlat-v|ltoz|si Korm|nyközi Testület történetéről és tevékenységéről ld. bővebben:

http://www.ipcc.ch/pdf/10thanniversary/anniversary-brochure.pdf
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a kor|bbin|l nagyobb ﬁgyelmet fordítottak arra, hogy a glob|lis felmelegedés és a hat|sai
és a szükséges intézkedések terén egyforma súllyal kezeljék a Föld minden egyes régiój|t.
Fontosnak tartj|k a környezeti, illetve gazdas|gi nehézségekkel többszörösen sújtott térségek
és |gazatok felismerését. A jelentés központi kérdése az ivóvíz problém|ja.
A klímav|ltoz|snak a nemzetközi békét és biztons|got veszélyeztető jellegének, az éghajlatv|ltoz|s elleni küzdelem, a veszélyek felmérése és tudatosít|sa fontoss|g|nak felismerése jutott
kifejezésre abban is, hogy a 2007. évi Nobel-békedíjat Al Gore (a „Kellemetlen igazs|g” c.
könyvéért) és az Éghajlat-v|ltoz|si Korm|nyközi Testület (IPCC) jav|ra ítélték oda.
A klímav|ltoz|s szorosan összefügg a vil|ggazdas|g globaliz|ciój|val, a technikai vívm|nyok, az ipari termelés, a gépesített közlekedés széleskörű elterjedésével. A glob|lis felmelegedés a gazdas|gi globaliz|ció egyik, a természeti környezetre gyakorolt negatív hat|s|nak
tekinthető, amelyet szintén nemzetközi szinten és |tfogó, holisztikus szemlélettel kell kezelni,
a fenntartható fejlődés biztosít|s|val szoros összefüggésben.
Amint az emberi jogok tiszteletben tart|s|nak előmozdít|s|t is a gazdas|gi előnyök hangsúlyoz|s|val kív|nt|k elérni, a klímav|ltoz|ssal összefüggésben is készültek gazdas|gi sz|mít|sok arra vonatkozóan, hogy milyen következményekkel j|r, ha nem teszünk semmit a glob|lis
felmelegedés megakad|lyoz|s|ra, illetve milyen költségeket jelent az azonnali cselekvés, a széndioxid kibocs|t|s csökkentése. Az Egyesült Kir|lys|g korm|ny|nak felkérésére készült „Stern
jelentés” meg|llapította, hogy a klímav|ltoz|s rövidt|von ak|r 20 %-kal is csökkentheti a glob|lis gazdas|got, míg ha most cselekszünk, akkor annak költségei nem haladj|k meg a glob|lis
132

GDP 1 %-|t éves szinten. A klímav|ltoz|s elleni fellépést szorgalmazók hangsúlyozz|k,
hogy a kibocs|t|sok csökkentésével j|ró gazdas|gi csökkenést ellensúlyozhatja, mérsékelheti
az új, környezetbar|t, megújuló energiaforr|sokra épülő gazdas|gi |gazatok fellendülése.
A 2009. évet kulcsfontoss|gúnak tartj|k a klímav|ltoz|s elleni nemzetközi erőfeszítések
terén: az év sor|n tartandó előkészítő ülések, t|rgyal|sok és egyéb események ut|n a december 7-18. között Koppenh|g|ban tartandó konferenci|n az éghajlatv|ltoz|si keretegyezményben részes |llamoktól ambíciózus és hatékony intézkedések elfogad|s|t v|rj|k. A gazdas|gi
v|ls|g |rnyék|ban pedig egyre gyakrabban hangsúlyozz|k a gazdas|g „kizöldítésében” rejlő
lehetőségeket, a zöldipari beruh|z|sok munkahelyteremtő és rövidt|vú növekedésgerjesztő
hat|sait. A gazdas|gi mentő és élénkítő csomagok zöld elemei elősegíthetik a koppenh|gai
133

meg|llapod|s sikerét.
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Ld. Stern Review on the Economics of Climate Change.
Forr|s: http://www.hm-
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treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_
index.cfm
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L. pl. Yvo de Boer beszéde az Új-Delhiben 2009. febru|r 5-7. között tartott fenntartható fejlődési csúcstal|lkozón.
Forr|s:

http://unfccc.int/ﬁles/press/news_room/statements/application/pdf/090203_speech_dehli.p
df
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6.1. A klímaváltozás emberi jogi aspektusai
A klímav|ltoz|s összetett jelenségének saj|toss|ga, hogy az emberi jogokra gyakorolt negatív (és
esetenként pozitív) hat|sai térben és időben egyenlőtlenül oszlanak el, r|ad|sul többnyire kisz|míthatatlanok és esetlegesek. A klímav|ltoz|s nem egyform|n érint minden ökoszisztém|t, és az
ezekre épülő emberi t|rsadalmak sebezhetősége is meglehetősen különböző. Így a környezeti v|ltoz|sok különbözőképpen hatnak a mezőgazdas|gból élőkre vagy a v|rosokban élőkre; a szegénységgel küzdő embereket nagyobb mértékben sújtj|k, mint a biztosít|ssal és az alkalmazkod|shoz
szükséges pénzeszközökkel rendelkező gazdagabb embereket. A klímav|ltoz|s jövőbeli hat|sai
(azok jellege és mértéke) attól is függnek, hogy a gazdas|gi-t|rsadalmi fejlődés milyen ir|nyba
halad, milyen gyorsan és milyen hat|rozott intézkedések születnek az üvegh|zhat|sú g|zok kibo134

cs|t|s|nak csökkentésére.
A klímav|ltoz|s elsődleges emberi jogi hat|sa, hogy tov|bb növeli az egyenlőtlenségeket mind
a jelen nemzedékek között (a különböző nemzetek és t|rsadalmi csoportok között), mind a jövő
gener|ciók tekintetében. Míg egyes területeken bizonyos t|rsadalmi csoportok a szén-dioxid
kibocs|t|ssal j|ró tevékenység előnyei mellett esetleg a klímav|ltoz|snak is (|tmenetileg) pozitív hat|sait élvezhetik (így a kevésbé hideg tél előnyeit, vagy egyes mezőgazdas|gi |gazatokban
135

– amíg a felmelegedés nem halad meg egy meghat|rozott szintet – jobb termés|tlagokat), addig
ugyanezen területeken m|s t|rsadalmi csoportok, vagy a m|s területeken élő emberek a negatív
hat|soktól szenvednek. Által|nosan elismert összefüggés, hogy a szegényebb rétegeket és orsz|gokat nagyobb mértékben sújtj|k a glob|lis felmelegedés következményei, tov|bb növekszik a
szegénység, így a t|rsadalmi szakadék egyre mélyül. A jövő nemzedékek tekintetében pedig a klímav|ltoz|s az életminőségen túl mag|nak az emberi életnek a fennmarad|si esélyét veszélyezteti.
Egész népek és kultúr|k eltűnésével kell sz|molni: különösen az őslakos népek jogait veszélyezteti
az élőhelyeik megszűnése (pl. a tengerszint emelkedése miatt) vagy az ökoszisztéma olyan mértékű megv|ltoz|sa, ami lehetetlenné teszi hagyom|nyos életmódjuk folytat|s|t (mint a sarkkörön
túli felmelegedés teszi a kanadai eszkimó lakoss|g [inuitok] megélhetését jelentő vad|szattal).
A klímav|ltoz|s emberi jogokat érintő legkézenfekvőbb, legl|tv|nyosabb (közvetlen) hat|sai
egyrészt a természeti katasztróf|k |ltal az élethez és a testi épséghez való jog veszélyeztetésében,
m|srészt az emberi élet fenntart|s|hoz szükséges alapvető természeti kincsek lerombol|sa vagy
veszélyeztetése |ltal a vízhez, élelemhez és egészséghez való jog veszélyeztetésében jelentkeznek.
Míg a Föld egyes térségeiben a tengerszint-emelkedés és az |rad|sok veszélyeztetik az emberi
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Ld. bővebben: SACHS, Wolfgang: Climate Change and Human Rights. Forr|s:

http://www.interpeacenet.org/
peacestudies/climatechange.pdf
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Ld. bővebben az Éghajlat-v|ltoz|si Korm|nyközi Testület (IPCC) jelentéseit; pl. Európ|ra vonatkozóan: http://

www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter12.pdf
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élőhelyeket, és az emberi életeket, addig m|s területeken (vagy az |rad|ssal, extrém esőzéssel
sújtott térségekben időszakosan) az asz|lyk|rokkal, az ivóvízb|zis csökkenésével, kimerülésével
kell szembenézni, és mindenütt a vízminőség roml|s|val kell sz|molni. A mezőgazdas|g élelmiszer-termelő képessége csökken (nagyobb hőmérséklet emelkedés esetén a mérsékelt éghajlati
övezetben is), ami az éhínség veszélyét vetíti előre, különösen a szegényebb orsz|gokban, ahol m|r
ma is jellemző az alult|pl|lts|g. A rendelkezésre |lló élelmiszer mennyiségének csökkenése (romló
minőség mellett is) mindenképpen együtt j|r az élelmiszer-|rak növekedésével, ami a gazdagabb
orsz|gokban is ar|nytalanul sújtja a lakoss|g szegényebb rétegeit (közvetve pedig fokozza a szoci|lis ell|tórendszerek terhelését), és növeli az alult|pl|lts|gtól szenvedők sz|m|t.
Az egészséghez való jog érvényesülésében meghat|rozó szerepe van a biztons|gos ivóvíznek és
a megfelelő élelemnek, ezek hi|ny|ban nyilv|nvalóan az egészséghez való jog is veszélyeztetett.
Az ivóvíz minőségi roml|sa a víz útj|n terjedő betegségek gyakoris|g|t növeli, az alult|pl|lts|g
pedig különösen a gyermekek testi és szellemi fejlődését veszélyezteti, és a felnőttek körében is
csökkent aktivit|st eredményez. A megnövekedett hőség (amit sokszor a légszennyezettség és a
magas p|ratartalom is tetéz) főként a v|roslakókat érinti, főként az időseket, betegeket, és azokat,
akiknek nincs légkondicion|lójuk. 2003-ban Európ|ban a becslések szerint 22-35 ezer ember
halt meg a ny|ri hőség következtében. Az |tlaghőmérséklet emelkedésével a trópusi rovarok |ltal
terjesztett fertőző betegségek (mint a mal|ria) is északabbra húzódnak. M|r ma is évente 150
ezer hal|lesetet és 5 millió megbetegedést tulajdonítanak a glob|lis felmelegedésnek a mal|ria és
egyéb betegségek terjedésére gyakorolt hat|s|nak (főként a szegényebb orsz|gokban). A gazdagabb orsz|gokban a közvetlen egészségügyi k|rok az anyagi r|fordít|sok növelésével (védőolt|sokra fordított kiad|sokkal) megelőzhetők vagy mérsékelhetők. Itt említhető, hogy – amint m|r
Magyarorsz|gon is megtapasztalhattuk – az enyhébb telek következtében könnyen |ttelelnek és
elszaporodnak – a mezőgazdas|gi k|rtevők mellett – az olyan, különböző betegségeket terjesztő
élősködők, mint a kullancsok, amelyek kor|bban kevésbé voltak jellemzőek az adott területen.
Olaszorsz|gban 2007 nyar|n a tigrisszúnyogok terjesztettek trópusi betegséget.
Az extrém időj|r|si helyzetek természeti csap|sokat eredményeznek (|rad|s, földcsuszaml|s,
stb.), amelyek emberéleteket követelhetnek, és nemcsak a túlélők testi épségét veszélyeztetik, hanem a katasztrófa élményének és a kitelepítésnek a ment|lis egészségügyi következményeivel is
sz|molni kell. A hőség okozta és a fertőző betegségek mellett az egészségügyi ell|tórendszernek fel
kell készülnie a légúti és (az erősödő UV sug|rz|snak köszönhető) bőrbetegségek gyakoris|g|nak
növekedésére is.
Az egészségügyi ell|tórendszeren túl egyéb t|rsadalmi alrendszerek működésére is hat|ssal lehet a természeti katasztróf|k következtében lakóhelyükről elmenekülők |radata. Az ökológiai
vagy környezeti menekültek (akikre a jelenlegi nemzetközi jogi szab|lyok értelmében nem terjed
ki a menekültek fogalma és jog|ll|sa) sz|m|t 2050-re 150 millióra, az akkori v|rható népesség
1,5 %-|ra becsülik. Ez a jelenség csatolja legl|tv|nyosabban vissza a klímav|ltoz|s tipikusan szegényebb orsz|gokban és régiókban ható következményeit a klímav|ltoz|s előidézésében nagyobb
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szerepet j|tszó fejlettebb orsz|gokba. A migr|ciós hull|mok a fogadó orsz|gokban t|rsadalmi
feszültségeket okoznak a jóléti ell|tórendszerekre gyakorolt nyom|ssal és az egyre gyakoribb rasszista és idegengyűlölő megnyilv|nul|sokkal.
A klímav|ltoz|s hat|sai következtében előforduló természeti katasztróf|k, péld|ul az |rad|sok
vagy a nagy erejű szélviharok hatalmas anyagi k|rokat okoznak (pl. a lakóh|zakban), és ez|ltal
veszélyeztetik a tulajdonhoz való jog élvezetét, valamint a lakhat|shoz való jog érvényesülését is.
A mezőgazdas|gi földterületek mint tulajdont|rgyak is veszélybe kerülhetnek, és ez megfosztja
az érintetteket a megélhetési forr|suktól (illetve m|sokat is az élelemhez való jog kielégítésének
forr|saitól).
A klímav|ltoz|s a gazdas|gi növekedésre is negatív hat|ssal lehet: a mezőgazdas|gi megélhetésüket elvesztők munkanélkülivé v|l|sa és a szegénység növekedése a gazdas|gi és szoci|lis
jogok megsértéséhez vezet, illetve a szoci|lis ell|tórendszerek túlterhelését, a szegénység kezelése
érdekében az |llami jóléti kiad|sok növelésének szükségességét vetíti előre. Az |llami költségvetési
kiad|sok növelését igényli a katasztrófavédelem megerősítése, az |rvizek elleni védekezés és egyéb
megelőző-alkalmazkodó intézkedések megtétele is. A növekvő költségvetési kiad|sok fedezéséhez
szükséges |llami elvon|sok, tov|bb| a szélsőséges időj|r|si események következtében a gazdas|gi
szféra szereplői |ltal elszenvedett k|rok visszafogj|k a gazdas|gi növekedést, ami a gazdas|g és az
emberi jogok bonyolult összefüggés-rendszerében (a fentebb kifejtettek szerint) az emberi jogok
széles sk|l|j|nak megsértéséhez vezethet.
Nemcsak a klímav|ltoz|s hat|sai veszélyeztetik az emberi jogok élvezetét, de a probléma kezeléséhez szükséges alkalmazkod|si és csökkentési intézkedéseknek is lehetnek az emberi jogokat
h|tr|nyosan érintő hat|sai (mint pl. a bioüzemanyag-termelésnek az élelmiszer-termelésre és így
az élelemhez való jogra gyakorolt hat|sa, vagy a veszélyeztetett területekről történő kitelepítések
hat|sai). B|r a klímav|ltoz|s ﬁzikai hat|sai önmagukban nem tekinthetők emberi jogi jogsértéseknek, mert a jogi felelősség szab|lyai szerint nehezen lenne meg|llapítható egy konkrét felelős
(péld|ul egy |rad|s sor|n életüket vesztett személyek hozz|tartozói nem perelhetik sikerrel a nagy
mennyiségű szén-dioxidot kibocs|tó |llamokat), a klímav|ltoz|s hat|sainak csökkentését és az
alkalmazkod|st célzó intézkedések körében mégis fontos az emberi jogi szemlélet alkalmaz|sa.
Erre mutat r| az ENSZ emberi jogi főbiztos|nak a klímav|ltoz|s és az emberi jogok kapcsolat|ról
136

szóló jelentése is.
A klímav|ltoz|s többször említett jellemzője, hogy növeli az egyenlőtlenségeket, a hasznok
és a terhek egyenlőtlenül oszlanak el a klímav|ltoz|st okozó (fokozó) g|zokat kibocs|tók és a
klímav|ltoz|s következményeit elszenvedők között. Ezen felismerés nyom|n a mélt|nyoss|g és
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L.: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate
change and human rights. 15 January 2009, A/HRC/10/61.

138

Forr|s:

http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/docs/A.HRC.10.61_AUV.pdf
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igazs|goss|g elvei alapj|n vetették fel először a fejlettebb orsz|gok (a fő kibocs|tók) felelősségét a
fejlődő orsz|gokkal szemben. Ma m|r nemzetközi szinten egyre ink|bb előtérbe kerül a klímav|l137

toz|s emberi jogi alapú megközelítése.
Az osztó igazs|goss|g elve alapj|n a környezeti veszélyek és |rtalmak, valamint a befektetések előnyeinek egyenlő (diszkrimin|ció-mentes) eloszt|s|t hirdetve bontakozott ki az Amerikai
Egyesült Államokban az 1980-as években az „Environmental Justice” mozgalom. A hagyom|nyos környezetvédelmi kérdéseket t|rsadalmi kontextusba helyezték, és r|mutattak a környezetszennyezésnek az egyes t|rsadalmi csoportokat ar|nytalanul nagyobb mértékben sújtó hat|saira,
hangsúlyozva a faji és nemi alapú megkülönböztetést. Olyan jogok elismerésének szükségességét
fogalmazt|k meg, mint a tiszta levegőhöz, földhöz, vízhez és élelemhez való alapvető jogok; környezeti inform|cióhoz való jog és részvételi jog a döntéshozatali folyamatokban; a dolgozók joga
egészséges és biztons|gos munkakörülményekhez anélkül, hogy v|lasztaniuk kellene a veszélyes
megélhetés és a munkanélküliség között; a környezeti |rtalmak |ldozatainak teljes körű k|rtérítéshez és minőségi egészségügyi ell|t|shoz való joga. A mozgalom szorgalmazta a jelen és jövő
nemzedékek érdekében a fogyasztói szok|sok megv|ltoztat|s|t, valamint az iskolai oktat|sban a
t|rsadalmi és környezeti kérdések hangsúlyoz|s|t.
Ezzel p|rhuzamosan került előtérbe nemzetközi szinten a fenntartható fejlődés fogalma, amely
fokozottan r|ir|nyította a ﬁgyelmet a környezetvédelmi kérdésekre, azok gazdas|gi és t|rsadalmi
összefüggéseit is ﬁgyelembe véve. A fenntartható fejlődés emberi jogi megközelítése alapj|n a
glob|lis civil mozgalmak a környezeti emberi jogok elismerését javasolt|k a nemzetközi közösség
sz|m|ra. Ilyen jogok: az egészséges környezethez való jog (mint anyagi jog), amely mag|ban
foglalja az életet és az egészséget veszélyeztető |rtalmaktól mentes környezethez való jogot, a környezetromboló és -szennyező tevékenységek elleni védelmet, a tiszta vízhez való jogot; valamint a
környezetért cselekvéshez való jog (mint elj|r|si jog), amely a környezetet érintő döntéshozatalban való részvételhez, az ehhez szükséges t|jékoztat|shoz való jogot, valamint a bírós|ghoz fordul|s (közérdekű igényérvényesítés) jog|t foglalja mag|ban. Mindezek a jogok természetesen – az
emberi jogok interdependenci|ja, kölcsönös összefüggése következtében – szoros kapcsolatban
|llnak a hat|lyos nemzetközi szerződésekben m|r elismert polg|ri és politikai, illetve gazdas|gi,
szoci|lis és kultur|lis jogokkal, mint az élethez, egészséghez való jog, egyesülési jog, véleménynyilv|nít|s szabads|ga, tisztességes elj|r|shoz való jog, stb. Megfogalmazódott tov|bb| a környezeti
biztons|ghoz való jog elismerésének igénye, valamint az |ldozatok k|rtalanít|shoz való joga.
Az osztó igazs|goss|g elmélete (amelyre az ENSZ 1992. évi klímav|ltoz|si keretegyezménye
is épült) az emberek (|llamok) közötti egyenlőtlenségek kiegyenlítésére, a javak és jogok ar|nyos
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20091&Cr=climate&Cr1=change (Koﬁ

Annan
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beszédének részlete).
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eloszt|s|ra törekszik, míg az emberi méltós|gra épülő igazs|goss|g elmélete bizonyos életkörülmények abszolút szükségességéből indul ki, amelyet mindenki sz|m|ra biztosítani kell. Az emberi
méltós|g biztosít|s|t szolg|lj|k az emberi jogok. A klímav|ltoz|s emberi jogi megközelítésének
előnye, hogy a jogosults|gok kötelezettségeket keletkeztetnek. Ebben a megközelítésben a környezetvédelem, a szén-dioxid kibocs|t|s csökkentése, valamint a klímav|ltoz|s |ltal okozott k|rok
enyhítése nem kegy vagy jótékonys|g kérdése, hanem az |llamok kötelezettsége. Amy Sinden az
emberi jogi megközelítés szükségességét abból vezeti le, hogy az emberi jogok a t|rsadalomban
jelentkező hatalmi egyenlőtlenségek megszüntetését szolg|lj|k, amely egyenlőtlenségek torzítj|k
a politikai döntéshozatalt (ld. a klímav|ltoz|st megg|tolni sz|ndékozó korl|toz|sok esetén veszteségeket szenvedő v|llalati érdekek, a szén- és olajkitermelő, valamint az autógy|rtó |gazat elsöprő
hatalm|t és befoly|s|t szemben péld|ul a klímav|ltoz|s fejlődő vil|gban élő vesztesei politikai
képviseletének hi|ny|val a probléma megold|s|ban kulcsszereppel bíró fejlett orsz|gokban). Mivel
emberi jogi tradíciónk alapvetően a hatalmi egyenlőtlenség miatti aggodalomban gyökerezik, a
klímav|ltoz|ssal kapcsolatos |llít|sok emberi jogi terminusokban való megfogalmaz|sa r|ir|nyíthatja a ﬁgyelmet a klímav|ltoz|st g|tló szab|lyoz|sok vesztesei, illetve nyertesei közötti hatalmi
kiegyensúlyozatlans|gból fakadó politikai v|ls|gra, és megakad|lyozhatja, hogy a klímav|ltoz|s
problém|j|t a nagyv|llalati lobbik puszt|n a fogyasztók hib|s egyéni piaci igényei következménye138

ként tüntessék fel és ezzel vakv|g|nyra tereljék a probléma kezelését.
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Az emberi jogok nyelve „egy közös nemzetközi nyelv”; és a globaliz|ció negatív hat|sai elleni
küzdelemben az emberi jogok tiszteletben tart|s|ra ir|nyuló erőfeszítések példaként szolg|lhatnak
a klímav|ltoz|s elleni küzdelemben. Ezen közös nemzetközi nyelv alapj|n az emberi jogi kötelezettségek elsődleges címzettjei az |llamok. A gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogokkal összefüggésben kialakult elméletnek és a vonatkozó nemzetközi jogi szab|lyoknak megfelelően az |llamok
kötelezettsége a klímajogokkal kapcsolatban is h|rom csoportba sorolható: 1. a tiszteletben tart|s
kötelezettsége (obligation to respect) elsősorban a k|ros kibocs|tó tevékenységtől tartózkod|st
követeli meg az |llam részéről; 2. a védelmi kötelezettség (obligation to protect) a harmadik személyek (|llamok vagy v|llalatok) |ltali kibocs|t|ssal szembeni fellépéssel, nemzetközi együttműködés útj|n teljesíthető; 3. a szolg|ltat|si kötelezettség (obligation to fulﬁl) pedig megköveteli,
hogy az |llam tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy előmozdítsa a lakoss|g
alkalmazkodó-képességét, g|takat építsen, stb.
A klímajogok hatékony érvényesítése a transznacion|lis v|llalatok felelősségv|llal|sa nélkül
elképzelhetetlen. Jelenleg a nemzetközi jog csak az |llamok sz|m|ra |llapít meg kötelezettségeket,
az emberi jogok megsértéséért is – az ellenőrzési, végrehajt|si mechanizmusok korl|tai között
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L. bővebben Amy Sinden: Klímav|ltoz|s és emberi jogok. Fundamentum, 2008. 1. sz. 5-16. o.
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– csak az |llamok vonhatók felelősségre (a nemzetközi bűncselekményektől eltekintve). A transznacion|lis v|llalatok önkéntes alapon vesznek részt az emberi jogok előmozdít|s|t célzó nemzetközi együttműködésben (ld. fent: Global Compact, corporate social responsibility). Ez az együttműködés m|r ma is felöleli a környezetvédelmi kérdéseket, így kiterjeszthető a klímav|ltoz|s elleni
küzdelemre, az üvegh|zhat|sú g|zok kibocs|t|s|nak csökkentésére. Az |llamok feladata, hogy
megfelelő ösztönző intézkedéseket fogadjanak el a transznacion|lis v|llalatok és a nemzetközi üzleti szféra felelősségv|llal|s|hoz ezen a területen, és eleget tegyenek védelmi kötelezettségüknek.
A klímajogoknak az is saj|toss|ga, hogy a klimatikus hat|sok nem tulajdoníthatók egyetlen
meghat|rozható felelősnek, az okozati összefüggés egy konkrét cselekvés és egy konkrét k|resemény között legtöbbször nem kimutatható. Ezért is szükséges a nemzetközi összefog|s a klímajogok érvényesítéséhez.
A klímav|ltoz|s emberi jogi megközelítésének megerősödése azért is kív|natos, mert a mélt|nyoss|g és az osztó igazs|goss|g elvén alapuló eddigi nemzetközi törekvések nem vezettek eredményre, a kibocs|t|s szintje glob|lisan tov|bb növekszik. Persze az emberi jogi megközelítés sikeréhez sem fűzhetünk felhőtlen reményeket, ha ﬁgyelembe vesszük, hogy az egyik legnagyobb
kibocs|tó, az Amerikai Egyesült Államok – a Kiotói Jegyzőkönyvhöz hasonlóan – azokat az emberi jogi egyezményeket sem ratiﬁk|lta, amelyek a klímajogok biztosít|s|nak csír|j|t jelenthetnék.
Ilyen péld|ul az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelynek értelmében minden gyermeknek joga
van az elérhető legmagasabb szintű egészséghez (24. cikk), és az |llamok kötelessége megfelelő
intézkedéseket tenni, pl. a tiszta ivóvíz biztosít|sa érdekében, a környezetszennyezés veszélyeinek
és kock|zatainak ﬁgyelembe vételével. Az egyezmény 4. cikke értelmében a gyermekjogok biztosít|s|hoz szükséges intézkedéseket az |llamoknak a rendelkezésükre |lló erőforr|sok maxim|lis
felhaszn|l|s|val kell megtenniük, valamint a nemzetközi együttműködés keretében is. Ez a rendelkezés teh|t egyfajta területen-kívüli felelősséget is keletkeztet. A klímav|ltoz|s gyermekjogi
megközelítése egyébként azért is szükséges, mert a gyermekeket (akik m|r a jövő nemzedékeit
képviselik) a klímav|ltoz|s és a környezetszennyezés hat|sai a felnőtt lakoss|ghoz képest ar|nytalanul sújtj|k. Az Egészségügyi Vil|gszervezet (WHO) adatai szerint a hal|loz|sok 1/3-a környezeti |rtalmakra vezethető vissza, ennek 40 % pedig az öt éven aluli gyermekeket érinti, akik a
népességnek csak 10 %-|t teszik ki.
Ugyancsak utal a nemzetközi együttműködés fontoss|g|ra a Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis
jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya, amely biztosítja a megfelelő életszínvonalhoz (élelemhez,
ruh|zathoz és lakhat|shoz) való jogot (11. cikk), valamint a lehető legmagasabb szintű egészséghez való jogot (12. cikk). A hat|lyos emberi jogi egyezmények azonban csak közvetve biztosítanak környezeti/klímajogokat, és tov|bbi hi|nyoss|guk, hogy nem kapcsolódik hozz|juk valóban
hatékony nemzetközi ellenőrzési/kikényszerítő rendszer, csak az |llamok időszakos jelentéseinek
vizsg|lata alapj|n megfogalmazott aj|nl|sok jelentik ezen jogok megsértésének „szankcióit.”
Mindenesetre a civil t|rsadalom megprób|lja a rendelkezésre |lló nemzetközi emberi jogi kereteket a leghatékonyabban felhaszn|lni az |llamokkal szembeni nyom|sgyakorl|s érdekében. A
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Kanad|ban élő inuitok képviselői péld|ul panaszt nyújtottak be az Amerikai Egyesült Államokkal
szemben az Amerikai Államok Szervezete (OAS) keretében létrehozott Emberi Jogok Amerika-közi
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Bizotts|g|hoz. A sarkkörön túli olvad|s ugyanis az inuitok (mint őslakos nép) hagyom|nyos
életmódj|t veszélyezteti: a jégkunyhók olvad|sa fenyeget, ny|ron m|r légkondicion|lót kell haszn|lniuk, és a jégp|ncél elvékonyod|sa következtében a vad|szat sem biztons|gos. A panaszt benyújtók
|ll|spontja szerint az Amerikai Egyesült Államok, amely a Föld népességének 5 %-|t adja, ugyanakkor a szén-dioxid kibocs|t|s 25 %-|ért felelős, és nem mutat hajlandós|got sem a csökkentésre,
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felelős ezért a klímav|ltoz|sért, és az ez|ltal okozott emberi jogi jogsértésekért. A Bizotts|g 2007
m|rcius|ban nyilv|nos meghallgat|st tartott a panasz t|rgy|ban, de |ll|sfoglal|s|ra még v|rni kell.
Első jelentése egyébként nem is nyilv|nos, csak a m|sodik jelentést hozhatja nyilv|noss|gra aj|nl|saival, ha az első jelentés alapj|n az érintett |llam nem teszi meg a szükségesnek ítélt intézkedéseket.
B|r a nemzetközi emberi jogi okm|nyok gyenge anyagi jogi alapokat teremtenek a környezeti jogok tekintetében, sz|mos olyan nemzetközi szerződés született m|r, amely a részes |llamok kötelezettségévé teszi a környezeti elj|r|si jogok biztosít|s|t. Az ENSZ Éghajlat-v|ltoz|si
142

Keretegyezménye, amelyet 1992-ben fogadtak el és 1994-ben lépett hat|lyba, még nem biztosította alanyi jogként az inform|cióhoz jut|s és a döntéshozatali folyamatban való részvétel jog|t,
csak az |llamok |ltal az egyezmény végrehajt|sa érdekében tett intézkedések sor|n előmozdítandó
tényezőként említi a nyilv|noss|g részvételét és t|jékoztat|s|t (6. cikk). Jelentős előrelépést jelentett
az ENSZ Európai Gazdas|gi Bizotts|ga égisze alatt Aarhus-ban, 1998-ban elfogadott (2001-ben
hat|lyba lépett) egyezmény a környezeti ügyekben az inform|cióhoz való hozz|férésről, a nyilv|noss|gnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazs|gszolg|ltat|shoz való jog biztosít|s|ról.
Az egyezménynek eddig 40 európai |llam és az Európai Közösség v|lt részesévé. Az egyezmény
alapj|n a részes |llamok kötelesek a környezetvédelmi ügyekben biztosítani a nyilv|noss|g sz|m|ra
a jogot az inform|ciók hozz|férhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételhez (amely kiterjed
mind az egyes tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalra, mind a környezetet érintő |ltal|nos
tervek elfogad|s|ra, valamint a környezetet érintő jogalkot|sra is) és az igazs|gszolg|ltat|s igénybevételéhez. A környezeti elj|r|si jogokat teh|t széles körben biztosítja, ugyanakkor környezeti anyagi
jogokról nem rendelkezik. A preambulum és az 1. cikk is említi ugyan a jelen és jövő gener|ciókban
élő minden egyén jog|t, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen, mint amelynek előmozdít|sa az egyezmény célja, ez azonban nem tekinthető alanyi jognak. Az egyezmény
megerősítésekor tett nyilatkozat|ban az Egyesült Kir|lys|g külön hangsúlyozta, hogy ez csak cél,
törekvés, és nem jogosults|g.
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A környezeti anyagi jogok elismerésének egyik akad|lya éppen a bírói érvényesíthetőség nehézsége
– hasonlóan a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogokhoz. Nem véletlen, hogy először a környezeti
elj|r|si jogok nyertek nemzetközi jogi elismerést, hiszen ezek mind olyan jogosítv|nyok, amelyek érvényesülése vagy megsértése bírós|g |ltal egyszerűen ellenőrizhető, jellegükben a polg|ri jogokhoz
(tisztességes elj|r|shoz való jog, fegyveregyenlőség, közérdekű adatok megismeréséhez való jog) hasonlatosak. Ezzel szemben a gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok tekintetében a nemzetközi szerződések
a fokozatos megvalósít|s kötelezettségét írj|k elő az adott |llam teherbíró képességének korl|tai között.
Ezen kötelezettség teljesítése politikai értékv|laszt|sokat, a korm|nyzati mérlegelés körébe tartozó, a
különböző érdekek összehangol|s|n alapuló, súlyos költségvetési vonzatokkal j|ró intézkedéseket feltételez, amelyek bírós|gi felülvizsg|lat|t |ltal|ban a hatalmi |gak elv|laszt|s|nak elvére vagy a kellő
szakértelem hi|ny|ra hivatkoz|ssal nem tartj|k elfogadhatónak. A gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogoknak is van azonban egy olyan magja, amelyet minden körülmények között, mindenki sz|m|ra
biztosítani kell. Nemzeti bírós|gok előtt a gyakorlatban egyre több példa van arra, hogy egyes m|sodik
gener|ciós jogok bírós|g előtt érvényesíthetők. Mindegyik – t|gan megfogalmazott – jognak vannak
olyan elemei, amelyek bírós|g előtt érvényesíthetők, és az ilyen elemek megfogalmaz|s|t a kötelezettségek h|rmas tipológi|ja (tiszteletben tart|si, védelmi és szolg|ltat|si kötelezettség) is elősegíti.
A gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok nemzetközi védelmének hatékonyabb| tételére ir|nyuló törekvések között 1990-től kezdődően többször felmerült a Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|ny|hoz egy olyan fakultatív jegyzőkönyv kidolgoz|s|nak gondolata,
mint amely a Polg|ri és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokm|nyhoz kapcsolódóan biztosítja az
egyéni panaszok benyújt|s|nak jog|t. A fakultatív jegyzőkönyv kidolgoz|s|ra ir|nyuló folyamatban
központi szerepet j|tszottak a gazdas|gi-szoci|lis jogok természete és bírói érvényesíthetősége körüli vit|k. Felmerült, hogy csak egyes jogok tekintetében biztosíts|k az egyéni panaszjogot (az |llam
v|laszthat, hogy mely jogok esetében ismeri el vagy z|rja ki az egyéni panaszjogot: { la carte vagy
opt-out módszer), de a vit|ban részt vevők többsége az |tfogó megközelítést t|mogatta, amely az
ENSZ keretében létező egyéb egyéni panaszmechanizmusokhoz hasonlóan az Egyezségokm|nyban
biztosított valamennyi jog tekintetében elismeri az egyéni panasz benyújt|s|nak jog|t. A fakultatív
jegyzőkönyv tervezet megvitat|sa sor|n felmerült (de a többség ellenezte) az |llamközi és az egyéni
panaszjog mellett – az Európai Szoci|lis Kart|hoz hasonló módon – a Gazdas|gi és Szoci|lis Tan|cs
mellett konzultatív st|tussal rendelkező nem-korm|nyzati szervezetek sz|m|ra a kollektív panasz143

jog biztosít|s|nak lehetősége is. A kollektív panasz-mechanizmusok alkalmaz|s|nak lehetősége a
klímajogokkal kapcsolatban is megvizsg|lható (b|r azt egyelőre az ENSZ emberi jogi rendszerétől
idegennek tartj|k), az egyéni panaszjog nemzetközi közösség |ltali elfogad|s|nak esélye azonban nagyon csekély. Ha a bírói érvényesíthetőséggel kapcsolatos agg|lyok elméleti szinten tiszt|zhatóak is,
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a gyakorlatban a potenci|lis panaszosok nagy sz|ma (és a panasz|radatnak a nemzetközi jogvédelmi
rendszer |ltali kezelhetetlensége), a rendszer működtetésének költségei mindenképpen visszatartó hat|st gyakorolnak az egyéni panaszjog elismerésével szemben még akkor is, ha az ENSZ keretében létrehozott egyéni panaszmechanizmusok eddigi működésének tapasztalatai szerint nem kellene ilyen
panasz|radattal sz|molni.
Addig is a jelenlegi emberi jogi eszközt|r intenzívebb felhaszn|l|sa v|rható a klímav|ltoz|s elleni
küzdelemben. Az emberi jogi megközelítés alapj|n a glob|lis felmelegedés ellen küzdők az egyes
|llamokkal szemben – a kibocs|t|sok csökkentése érdekében – a szerződésen alapuló kötelezettségv|llal|sokra, ezek hi|ny|ban (ld. Amerikai Egyesült Államok) az ENSZ Alapokm|ny|ban v|llalt
kötelezettségekre és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat|ra hivatkozhatnak. B|r az utóbbi dokumentum nemzetközi jogi értelemben nem kötelező erejű jogforr|sként jött létre 1948-ban, m|ra
egyre ink|bb elismertté v|lik kötelező ereje: egyes vélemények szerint azért kötelező, mert az |llamok
gyakorlata és a sz|mtalan hivatkoz|s útj|n m|ra a nemzetközi szok|sjog részévé v|lt, m|sok szerint
pedig m|r kor|bban is kötelező volt, mert az emberi jogok tiszteletben tart|s|ra vonatkozóan az
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ENSZ Alapokm|ny|ban foglalt |ltal|nos rendelkezés értelmezésének tekinthető. A Nyilatkozat a
polg|ri és politikai jogok (köztük az élethez, az egyenlő méltós|ghoz, a tulajdonhoz való jog, a lakóhely megv|laszt|s|nak szabads|ga) mellett m|sodik gener|ciós jogokat is biztosít: 22. cikke péld|ul
kimondja, hogy minden személynek joga van a szoci|lis biztons|ghoz, és ahhoz, hogy „az |llamok
erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen” a méltós|ghoz szükséges gazdas|gi,
szoci|lis és kultur|lis jogait kielégíthesse. A 25. cikk (1) bekezdése is sz|mos olyan jogot fogalmaz
meg, amelyeket az éghajlat-v|ltoz|s fokozottan veszélyeztet: kimondja, hogy mindenkinek joga van a
saj|t maga és csal|dja egészségének és jólétének biztosít|s|ra alkalmas életszínvonalhoz, többek között
élelemhez, lak|shoz, orvosi ell|t|shoz, valamint mindazon esetekre szóló biztosít|shoz, amikor létfenntart|si eszközeit akarat|tól független körülmények miatt elveszíti. A nemzetközi együttműködés
keretében az |llamok kötelesek ezeknek a jogoknak az érvényesülését előmozdítani, és ezzel hozz|j|rulni a szegénység csökkentéséhez is.

6.2. Klímaváltozás és energiabiztonság.
A megújuló energiaforrások és a nukleáris energia szerepe a klímaváltozás kezelésében
A klímav|ltoz|s lassít|s|ban és negatív hat|sainak csökkentésében, azaz az üvegh|zhat|sú g|zok kibocs|t|s|nak csökkentésében fontos szerepe van a szénalapú, fosszilis energiahordozókkal szemben
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az alternatív energiaforr|sok felhaszn|l|sa bővítésének. Az alternatív energiaforr|sok alatt elsősorban
a megújuló energiaforr|sokat szokt|k érteni, de egyre ink|bb előtérbe kerülnek azok a nézetek, amelyek a nukle|ris energia felhaszn|l|s|nak bővítésében l|tj|k a megold|st a klímav|ltoz|s kezelésében.
Megújuló energiaforr|sok alatt azokat az energiaforr|sokat értjük, amelyek hasznosít|sa közben
a forr|s nem csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik, vagy megújul. A megújuló energiaforr|sok közé tartozik a napenergia, a szélenergia, a vízenergia, a biomassza és a geotermikus energia.
Ezek – különböző mértékben – v|ltozatosan felhaszn|lhatók fűtési célú hőenergia termelésre, villamosenergia-termelésre, illetve üzemanyagként. Azonban a megújuló energiaforr|sok felhaszn|l|sa
jelenleg még nagyon dr|ga, kevésbé versenyképes a fosszilis energiahordozókhoz képest, r|ad|sul
– térben és időben – nem korl|tlanul |llnak rendelkezésre ezek az energiaforr|sok sem, ami g|tat szab
elterjedésüknek és kiakn|zhatós|guknak.
Környezeti szempontból legtiszt|bb a nap- és a szélenergia, azonban ezek forr|sa kisz|míthatatlanul |ll rendelkezésre, ezekkel a természeti energiaforr|sokkal nem valósítható meg az ell|t|sbiztons|g. A vízenergia csak a természeti környezetbe való nagyobb beavatkoz|ssal hasznosítható, ezért a
kiakn|z|ssal szemben a környezetvédők ellen|ll|s|val kell sz|molni, r|ad|sul a tov|bbi bővítést az is
akad|lyozza, hogy a vízenergia-potenci|lt m|r több helyen (pl. Nyugat-Európ|ban) szinte teljes mértékben kihaszn|lt|k, és a klímav|ltoz|s is kedvezőtlenül befoly|solja ezen energiaforr|s rendelkezésre
|ll|s|t (ld. jelentősebb asz|lyos időszakok).
A biomassza igen sokoldalú megújuló energiaforr|s mind az alapanyag jellegét, mind a felhaszn|l|si módj|t tekintve. A biomassza kifejezés a mezőgazdas|gból, erdőgazd|lkod|sból és a kapcsolódó
ipar|gakból sz|rmazó termékek, hulladékok és maradékanyagok (ak|r növényi, ak|r |llati eredetű),
valamint az ipari és települési hulladékok (beleértve a szennyvíziszapot) biológiailag lebontható részét jelenti: A létrejövő energetikai alapanyag lehet szil|rd (pl. apríték, biobrikett, pellett), folyékony
(bioetanol, biodízel), vagy g|z halmaz|llapotú (biog|z). A biomassza felhaszn|lható hőenergia elő|llít|s|ra, villamos |ram termelésére és üzemanyagként is. A biomassza jelentőségét mutatja, hogy az
Európai Unió megújuló energiaforr|sból sz|rmazó energiafogyaszt|s|nak kétharmad|t a biomassza
segítségével |llított|k elő 2004-ben.
Azonban a biomassza sem |ll rendelkezésre korl|tlan mennyiségben energiaforr|sként. B|r a hulladékkezelés és a szennyvíziszap-hasznosít|s bővíthető és egyre bővülő alapanyagot nyújt a bioenergia
termeléshez (r|ad|sul ez környezetvédelmi szempontból különösen hasznos tevékenység), egyéb biomassza-alapanyagok rendelkezésre |ll|s|nak g|tat szabnak az élelmezési és takarm|nyszükségletek,
a fenntartható erdőgazd|lkod|s követelményei (ﬁgyelemmel az erdők légkörvédelemben betöltött
szerepére is). A klímav|ltoz|s maga is negatívan befoly|solhatja a rendelkezésre |lló biomassza mennyiségét, pl. a csapadékhi|ny |ltal okozott terméscsökkenéssel.
Jelenleg a biomassza tűnik az egyetlen széleskörűen alkalmazható alternatív energiaforr|snak a
közlekedésben, amely a széndioxid-kibocs|t|s jelentős h|nyad|ért felelős. Teh|t jelentős kibocs|t|s-csökkentés a közlekedési szektorban csak a biomassza-felhaszn|l|ssal valósítható meg, ezért a
mennyiségi és technológiai korl|tok között célszerű a biomassza energetikai felhaszn|l|s|t a lehető
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legnagyobb mértékben az üzemanyag-elő|llít|s területére összpontosítani. Ez tov|bb korl|tozza a
hőtermelés és villamos |ram elő|llít|s célj|ra rendelkezésre |lló biomassza mennyiségét.
A megújuló energiaforr|sok közül a biomassza energetikai célú felhaszn|l|s|nak vannak speci|lis emberi jogi vonatkoz|sai. Egy ENSZ tisztviselő egyenesen emberiség elleni bűncselekménynek
nevezte a bioüzemanyagokat, mert az energetikai célú mezőgazdas|gi termelés csökkenti az élelmiszer-termelés b|zis|t, hozz|j|rul az élelmiszerhi|ny növekedéséhez, az élelmiszerek dr|gul|s|hoz,
vagyis növeli az éhezés veszélyét, az élelemhez való jog kielégítetlenségét. Ezek a problém|k m|r
napjainkban is érzékelhetők a gyakorlatban. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Region|lis vagy
helyi szinten a mezőgazdas|gban olyan termékfeleslegek keletkezhetnek, amelyek a vil|gpiacon nem
versenyképesek, a glob|lis gazdas|gi rend viszont nem teszi lehetővé, hogy |llami t|mogat|ssal biztosíts|k a megtérülést és a megfelelő jövedelemszintet a gazd|k sz|m|ra. Ha pedig a mezőgazdas|gi
termelés nem biztosítja a megfelelő megélhetési forr|st a gazd|lkodók sz|m|ra, az amúgy is csökkenti
az élelmiszer-termelést, ugyanakkor csökkenti a vidék megtartó erejét, növeli a lakoss|g v|rosokba
|raml|s|t és a v|rosi munkakeresők (munkanélküliek) tömegét. Teh|t az energetikai célú mezőgazdas|gi termelés a mai vil|ggazdas|gi feltételek között fontos szerepet j|tszik a megfelelő életszínvonalhoz
való jog biztosít|s|ban. Az |llami szab|lyoz|snak kell biztosítania a megfelelő egyensúlyt a különböző
jogok egyidejű érvényesítése érdekében.
A geotermikus energia felhaszn|l|s|nak lehetősége nagy mértékben függ a helyi adotts|goktól.
B|r a hőtermelés lehetőségei |ltal|ban kedvezőbbek, a jelenlegi technikai fejlettségi szinten a geotermikus energia elenyésző szerepet j|tszik a villamosenergia-termelésben. Ugyanakkor a geotermikus
hőtermeléshez (a hőszivattyúk működtetéséhez) is villamos energia szükséges.
Mint l|tható, minden megújuló energiaforr|snak megvannak a saj|t előnyei és korl|tai. Ezen korl|tok miatt a fosszilis energiahordozók nem v|lthatók ki teljes vagy megfelelő mértékben a megújuló
energiaforr|sok |ltal, ezért az üvegh|zhat|sú g|zok kibocs|t|s|nak csökkentésére megold|sként egyre
ink|bb előtérbe kerül a nukle|ris energia felhaszn|l|sa bővítésének gondolata.
Az utóbbi években – nagymértékben a nyolcvanas évek nukle|ris balesetei (a Three Mile Island- i
robban|s, és a csernobili katasztrófa) következtében – a nukle|ris energia megítélését a félelmek
befoly|solt|k. A környezetvédők |ltal|ban potenci|lis atombomb|nak tekintik az atomerőműveket, a
Greenpeace ma is kitart amellett, hogy „a biztons|gos atomenergia mítosz”, ezért a teljes tilt|st
szorgalmazz|k. De egyre több környezetvédő gondolja úgy, hogy a glob|lis felmelegedés elleni harcban csak az atomenergia segíthet, a klímav|ltoz|s meg|llít|sa érdekében újabb atomerőműveket kell
építeni, csak így lehet megmenteni a Földet.
James Lovelock, a Gaia-elmélet atyja és Hugh Monteﬁore, a Friends of the Earth környezetvédő
szervezet kur|tora egyar|nt ki|llt az atomenergia békés felhaszn|l|sa mellett. Mindkettőjüket ki|tkozt|k az |ltaluk vezetett szervezetből. Patrick Moore, a Greenpeace egyik alapító tagja is csatlakozott
az atomenergia-p|rtiak t|bor|hoz, és t|rsalapítóként létrehozta a „Clean and Safe Energy Coalition”
nevű szervezetet, amely az Amerikai Egyesült Államokban a nukle|ris energia mint tiszta és bizton-
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s|gos energia felhaszn|l|s|t népszerűsíti. A Washington Postban megjelent ír|s|ban Moore sorra
c|folja az atomenergi|t ellenzők legfőbb félelmeit. Nem igaz, hogy az atomenergia veszélyesebb, mint
a hagyom|nyos erőművek. A szénb|ny|kban évente ötezer ember veszti életét. Mint azt az egyetlen
|ldozatot sem követelő Three Mile Island-i robban|s bebizonyította, a megfelelő óvintézkedések betart|s|val megakad|lyozható a katasztrófa. Szerinte alaptalan feltételezés, hogy a reaktorok terrort|mad|sok célpontj|v| v|lhatnak. „A két méteres vasbeton fal nem csak a belső robban|stól véd, de a külső
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t|mad|sokkal szemben is. Egy atomerőmű akkor sem robban fel, ha repülőgép zuhan bele.”
Tudom|nyos tanulm|nyok is tesznek olyan meg|llapít|st, hogy az atomenergia alapvető fontoss|gú
lehet az orsz|gok alaperőművi villamosenergia-ell|t|s|ban, egyben hozz|j|rul az üvegh|zhat|sú g|zok
kibocs|t|s|nak csökkentéséhez. Tim Flannery ausztr|l professzor (az Ausztr|l Tudom|nyos Akadémia
Környezetvédelmi Bizotts|g|nak tagja) Időj|r|scsin|lók (The Weather Makers) című könyvében azt
vizsg|lta, milyen hat|ssal van az emberiség tevékenysége a földi klím|ra, és utalt James Lovelock professzorra, a nemzetközileg elismert környezetvédőre, aki azt mondta, hogy „széleskörűen bővíteni kell
az atomenergia alkalmaz|s|t”. Az ausztr|l professzor szerint Lovelock ezt azért jelentette ki, mert úgy
gondolta, a klímav|ltoz|s annyira gyors, hogy csak az atomenergia alkalmaz|sa |llíthatja azt meg.
Lovelockot idézve: „minden villamosenergia-h|lózatnak szüksége van megbízható alaperőművi kapacit|sra. Kérdés, hogy a megújulók alkalmasak-e erre a szerepre”. Flannery többek között kifejtette,
hogy az egyik fő cél a szén nélküli gazdas|gra történő |t|ll|s. Ez megoldható, mert rendelkezésre |llnak
a szükséges eszközök és technológi|k. Viszont nem |ll rendelkezésre a szükséges megértés, illetve bizo147

nyos szervezetek ellen|ll|st és pesszimizmust szítanak, akad|lyozz|k az előrehalad|st.
Európa egyes orsz|gaiban különböző mértékű az atomenergia elfogadotts|ga és felhaszn|l|sa. Az
Európai Unió is a tag|llamokra bízza annak eldöntését, hogy milyen mértékben t|maszkodnak a
nukle|ris energi|ra a szükségleteik fedezéséhez. A brit korm|ny péld|ul nemrégiben fogadta el a
2050-ig szóló energiaell|t|si tervét, amely az atomenergia haszn|lat|nak bővítése nélkül nem tartja
elképzelhetőnek, hogy megvalósulhassanak az uniónak a klímav|ltoz|s megfékezésével kapcsolatos
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célkitűzései, amelyek a széndioxid-kibocs|t|s jelentős csökkentésével sz|molnak.
Figyelembe kell azonban venni a nukle|ris energia-termelés bővítésének korl|tait is. Először is
tekintettel kell lenni arra, hogy a nukle|ris energia nem megújuló energiaforr|sból ered, ezért a nukle|ris energiaforr|sokat a fenntartható fejlődés követelményeivel összhangban, a jövő nemzedékek
jogait és érdekeit is ﬁgyelembe véve kell kiakn|zni.
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http://www.cleansafeenergy.org/ Megjegyzendő, hogy a Greenpeace

szerint ez a nukle|ris energia

szektor |ltal ﬁnanszírozott népszerűsítő kamp|ny.
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A technológi|k fejlesztésével és képzéssel |thidalhatók azok a korl|tok, amelyek a magasan
képzett szakemberek esetleges hi|ny|ból, a hulladékkezelés és a nukle|ris biztons|g fokozott követelményeiből erednek.
Ugyanakkor a nukle|ris energia éppen a glob|lis felmelegedés miatt nem jelenthet önmag|ban
megold|st a glob|lis felmelegedés ellen. A glob|lis felmelegedés rontja az atomerőmű hatékonys|g|t és veszélyezteti működésének biztons|g|t: a működtetéshez nagy mennyiségű hideg víz kell,
ami asz|lyos időkben, a folyók vizének felmelegedése esetén nem |ll rendelkezésre. 2003 nyar|n
Franciaorsz|gban (ahol az orsz|g energiafelhaszn|l|s|nak mintegy 80-|t a nukle|ris energia fedezi) az
58 atomerőműből 17-et csökkentett kapacit|ssal kellett működtetni vagy le kellett |llítani a vízhi|ny
miatt. A vízhi|ny mellett problém|t okoz az is, hogy az erőmű |ltal felhaszn|lt és kibocs|tott víz tov|bb melegíti az élővizek hőmérsékletét, fokozva a glob|lis felmelegedés élővil|gra gyakorolt negatív
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hat|sait. A kibocs|tott víz hőmérsékletének korl|toz|sa pedig kapacit|s-korl|toz|st eredményez.
A tengerparton működő erőműveknek ugyan ezzel a problém|val nem kell megküzdeniük, az erőművek tengerpartra telepítése azonban nem jelenthet megold|st – egyebek mellett – gazdas|goss|gi
okokból sem (ld. az elő|llított |ram magas sz|llít|si költsége t|volabbi területekre). A klímav|ltoz|sból eredő korl|tok a „sz|razföldi” erőművek esetében is csökkenthetők (vízt|rozók építése, a víz
hűtése), kérdés azonban, hogy az így megnövekedett elő|llít|si költségekkel sz|molva meddig lehet
versenyképes |ron elő|llítani a nukle|ris energi|t, tekintettel arra is, hogy éppen a legmelegebb időszakokban a napenergia hatékonyabban felhaszn|lható.
A nukle|ris energia felhaszn|l|s|nak korl|tj|t jelenti a t|rsadalmi elfogadotts|g, illetve elutasít|s
mértéke is. Egy brit felmérés szerint többen ellenzik az atomerőművek építését, mint ah|nyan t|mogatj|k, ugyanakkor a megkérdezettek többsége jobban elfogadja a nukle|ris energi|t a megújuló energiaforr|sok együttes alkalmaz|s|val, és jelentős többség gondolja úgy, hogy az atomenergia nem tekinthe150

tő megold|snak a klímav|ltoz|s elleni küzdelemben, amíg az egyéb lehetőségeket fel nem t|rt|k.
Mindezekre tekintettel csak egy olyan energiapolitika hozhat megold|st a klímav|ltoz|s elleni küzdelemben, az üvegh|zhat|sú g|zok kibocs|t|s|nak csökkentésében, amely megfelelő egyensúlyt teremt a
különböző megújuló energiaforr|sok és a nukle|ris energia felhaszn|l|s|ban. Mindamellett nem hanyagolható el az energia-hatékonys|g, energia-takarékoss|g növelése sem, mert a bővülő gazdas|g növekvő
energia-igényét ezek az alternatív energiaforr|sok sem képesek korl|tlanul fedezni. Az alternatív energiaforr|sok bővülő felhaszn|l|sa biztons|gi szempontból is kedvező, mert csökkentheti az |llamok külső
energiafüggőségét (szemben a fosszilis energiahordozókra t|maszkodó gazdas|g ilyen függőségében rejlő
kock|zatokkal), ugyanakkor az ell|t|s biztons|g|ra is tekintettel kell lenni az energia-mix kialakít|sakor,
és messzemenően ﬁgyelembe kell venni a nukle|ris biztons|g követelményeit.
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VII.
A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM
ÚJ FELADATAI

A szegénység vil|gszerte létező probléma, amely egyre növekvő méreteket ölt. Nemcsak a fejlődő
vil|gban, hanem Európ|ban is emberek millióit érinti a szegénység. Az Európai Unió 400 millió
lakos|ból 60 millió él a létminimum alatt (ami az orsz|gos |tlagjövedelem 50%-a), és 2,7 millió
a hajléktalan. Spanyolorsz|gban a lakoss|g 20%-a él a létminimum alatt, és 4,5%-a a legnagyobb
szegénységben. Az Egyesült Kir|lys|gban a gyermekek egyharmada nő fel szegénységben.
Az abszolút szegénység fogalma a túléléshez szükséges minim|lis követelményekből indul ki. A
deﬁníció szerint alapfeltételként elfogadjuk, hogy léteznek olyan minim|lis kív|nalmak, amelyek
alatt az emberek a szegény kategóri|ba esnek. A leggyakrabban haszn|lt mérték a jövedelemszint:
ahol egy személy vagy csal|d jövedelme olyan szint al| esik, amely minim|lis követelménynek sz|mítana egy elfogadható életszínvonal fenntart|s|hoz, akkor ez a személy vagy csal|d szegénynek
tekintendő. Az abszolút szegénység az alapvető emberi szükségletek kielégítésének képtelenségére
utaló |llapot. A 21. sz|zad elején a vil|g lakóinak több mint fele kevesebb, mint napi két doll|rból
él, ezt tekintik a glob|lis létminimumnak. A nyomorszint a napi 1 doll|ros illetve ez alatti jövedelem, amelynél több mint 1,2 milli|rd embernek kevesebb a napi |tlagos jövedelme. Ugyanakkor
kedvező fejleménynek tekinthető, hogy a napi egy doll|rral vagy ennél kevesebb jövedelemmel
rendelkező szegények ar|nya a vil|g lakoss|g|ból az elmúlt 20 évben ﬁgyelemreméltóan csökkent.
A javul|s mindenekelőtt két orsz|gban, Kín|ban és Indi|ban ment végbe. Ebben döntő szerepet
j|tszottak a nemzeti korm|nyok és a nemzetközi szervezetek programjai, a népesség növekedésének lassul|sa, gazdas|gi növekedés gyorsul|sa és a foglalkoztatotts|g növekedése.
A relatív szegénység esetében valamely csoport helyzetét az ugyanabban a környezetben, közösségben vagy orsz|gban élők helyzetéhez viszonyítva hat|rozz|k meg vagy mérik le.
Következésképpen előfordulhat, hogy a fejlett vil|gban szegénynek tekintett személy valój|ban
magasabb jövedelemmel rendelkezik, mint a kevésbé fejlett orsz|gban tehetősebbnek sz|mító
személy. A szegénység jelentése függ a vil|g orsz|gaiban és t|jain elfogadott szok|soktól, kív|-
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nalmaktól és értékrendtől. Ilyen módon teh|t annak észlelésében, hogy mi képez szegénységet,
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kultur|lis dimenziók is szerepet j|tszanak. Az adott közösségen belüli feltételekhez viszonyított,
illetve az egyenlőtlenségben mért (relatív) szegénység jelentősen nőtt a legtöbb orsz|gban.
A nemzetközi tapasztalatok szerint a szegénység növekedésének vannak ciklikus, vagyis a piacgazdas|gi recessziók következtében fellépő okai. A szegények egy része teh|t |tmenetileg kerülhet ebbe a
helyzetbe. Vannak ugyanakkor a szegénységnek struktur|lis okai is, vagyis olyanok, amelyek a jövedelem és vagyoneloszt|s jellegéből illetve egyes t|rsadalmi rétegek és csoportok tartós t|rsadalmi és gazdas|gi al|vetettségéből következnek. Az adatok és a tendenci|k elemzése szerint az abszolút szegénység
a vil|gon nem margin|lis jelenség, amelyet jótékonys|ggal, vagy fejlesztési segélyekkel enyhíteni lehet,
hanem a vil|grend és az egyes |llamok viszonyaiból következik. Mély, a gazdas|gok és t|rsadalmak
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szerkezetében, valamint a vil|ggazdas|g működésében rejlő okok felelősek a szegénységért.
A fejlődő orsz|gokban igen szoros összefüggés van a gyors népességnövekedés és a szegénység
növekedése és a gazdas|gi fejlődés üteme között. A szegénység okai között első helyen a munkalehetőségek hi|ny|t, a teljes vagy részleges munkanélküliséget kell kiemelni. A fejlődő orsz|gok
többségét tartós és mély foglalkoztat|si v|ls|g jellemzi. Gyorsan nő a munkaképes korba lépők
illetve a munk|t keresők ar|nya, s lényegesen lassabban nőnek a megélhetést biztosító munkalehetőségek. A munkalehetőségek hi|nya részben összefügg a szegénység okai közötti m|sik igen
jelentős tényezővel, a megfelelő képzettség hi|ny|val és a funkcion|lis ír|studatlans|g jelentős
méreteivel sok fejlődő orsz|gban. Lényeges szerepet j|tszik a tartós szegénységben az etnikai vagy
vall|si okokból eredő t|rsadalmi kirekesztettség is. Vil|gméretekben különös ﬁgyelmet igényel
a külső tényezők szerepe a szegénység növekedésében. Ezek részben gazdas|gpolitikai eredetűek, részben a nemzetközi gazdas|gi kapcsolatok jellegében gyökereznek. Egyre többen felvetik,
hogy a szegénység növekedéséhez jelentősen hozz|j|rulnak péld|ul a Vil|gbank és a Nemzetközi
Valutaalap |ltal az orsz|gokra kényszerített szerkezeti alkalmazkod|si programok, illetve az ezekkel
p|rosuló, hib|s |llami politikai döntések. A két szervezet nyom|s|ra péld|ul Latin-Amerik|ban
a kényszertakarékoss|gi intézkedések nyom|n az oktat|si kiad|sokat 25%-al csökkentették,
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Afrik|ban a felére csökkent a beiskol|z|s. Ez természetesen visszahatott a munkalehetőségekre
és a szegénység elmélyülésére. Az adott orsz|gokra kényszerített gazdas|gi-kereskedelmi liberaliz|ciót is gyakran említik a munkahelyek megszűnésének egyik okaként.
A szegénység egyik alapvető következménye az egyének sz|m|ra a képtelenség az alapvető
emberi szükségletek olyan kielégítésére, amelyik biztosíthatja norm|lis életfeltételeiket. Ezek között is különösen jelentős probléma az éhezés, a rosszul t|pl|lts|g. A szegénység következményei
között lényegesek a rossz egészségügyi és higiéniai viszonyok, kiszolg|ltatotts|g, a nagyobb sebezhetőség a természeti csap|soktól, stb. Glob|lis méretekben igen szoros korrel|ció bizonyítható
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a szegénység és a belső t|rsadalmi konﬂiktusok, polg|rh|borúk között. Ezek a jelenségek – a
j|rv|nyok és a fegyveres konﬂiktusok – nemcsak következményei a szegénységnek, de tov|bb is
súlyosbítj|k azt, csakúgy, mint a természeti csap|sok. A szegénység kezelésének szükségessége az
utóbbi időben egyre gyakrabban felmerül a terrorizmus t|rsadalmi t|mogatotts|g|nak csökkentésével, a terrorizmus terjedéséhez vezető okok felsz|mol|s|val összefüggésben is
A szegény emberekkel kapcsolatban gyakori előítélet – különösen a fejlett vil|gban –, hogy
azért kerülnek ilyen helyzetbe, mert ők maguk így akarj|k, vagy mert nem dolgoznak elég
keményen, vagyis mert lust|k és felelőtlenek. Ez a módja annak, hogy egyedül a szegényeket
tegyük felelőssé helyzetükért. Ez azt sugallja, hogy a t|rsadalomnak nem kell értük felelősséget
v|llalnia, és nem is tud velük semmit kezdeni. Ez a megközelítés szemben |ll egy emberi jogokra
építő kultúr|val, mert megtagadja a kirekesztett helyzetbe került emberektől a lehetőséget, hogy
méltós|gban éljenek és gyakorolj|k jogaikat. R|ad|sul egybemossa a szegénység következményeit (megv|ltozott viselkedési mint|k, drogoz|s, a munka megtagad|sa, alkohol fogyaszt|sa
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stb.) a valódi, összetett okokkal.

A szegénység a legtöbb t|rsadalomban a hatalom, az anyagi
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javak és a lehetőségek egyenlőtlen eloszt|s|ról szól. A szegénység megszüntetéséhez annak
gyökereivel kell foglalkoznunk.
Az Emberi Jogok Vil|gkonferenci|j|n, Bécsben (1993 június|ban) elfogadott Bécsi nyilatkozat és akcióprogram megfogalmazza, hogy a széles körben elterjedt legnagyobb szegénység létezése megakad|lyozza az emberi jogok teljes és tényleges élvezetét, különösen a gazdas|gi, szoci|lis
és kultur|lis jogokét (14. cikk). A megfelelő egészségügyi ell|t|s, oktat|s, egyenlőség, hajlék stb.
hi|nya – ami a szegénység és a t|rsadalomból való kiz|rts|g következménye – g|tolja a hozz|férést
a polg|ri és politikai jogokhoz, ami azt|n megakad|lyozza az embereket abban, hogy követeljék
gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogaikat. A szegénység problém|ja is r|mutat az emberi jogok
oszthatatlans|g|ra és kölcsönös összefüggésére.
A Koppenh|g|ban tartott 1995-ös Vil|gtal|lkozón a t|rsadalmi fejlődésért 185 orsz|g
elkötelezte mag|t, hogy megszünteti az abszolút szegénységet, és ennek érdekében konkrét
terveket és javaslatokat fogadtak el, az akciótervben kitűzött célokat azonban nem valósított|k meg teljesen.
B|r az utóbbi 50 évben történt előrehalad|s egy emberi jogi keret kifejlesztésének ügyében,
és a nemzetek közössége elfogadta, hogy a fenntartható emberi fejlődés elképzelhetetlen az emberi jogok tiszteletben tart|sa nélkül, a létező nemzetközi okm|nyoknak csak igen korl|tozott
hat|sa volt a szegénység ellen folytatott harcra. Egyes nemzetközi egyezmények, mint péld|ul a
Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|nya, rendelkeznek a meg-
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felelő életszínvonalhoz való jogról, beleértve ebbe a megfelelő élelmet, ruh|zatot és lak|st,
azonban ezen okm|nyok egyelőre nem tartalmaznak a jogok kikényszerítésére alkalmas mechanizmusokat. Ezért kell ismételten utalnunk azon fakultatív jegyzőkönyv tervezetének jelentőségére, amely a Gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis jogok Nemzetközi Egyezségokm|ny|ban
biztosított jogokkal kapcsolatban kív|nja biztosítani az egyéni panaszjogot.
A szegénység egyar|nt érinti a jelen és a jövő gener|ciók emberi jogainak érvényesülését.
A vil|gon naponta 27-30 ezer gyermek hal meg a szegénység következtében. Ezekben a hal|loz|sokban szerepet j|tszik az alult|pl|lts|g, az egészségügyi ell|tórendszer (vagy ahhoz
való hozz|férés) hi|nya, és sz|mos olyan j|rv|nyos megbetegedés (pl. kanyaró, tífusz), amely
péld|ul védőolt|sokkal megelőzhető vagy megfelelő gyógyszerekkel gyógyítható lenne. A
vil|gon élő gyermekek több mint egynegyede, a fejlődő orsz|gokban élő gyermekek közel
40%-a abszolút nyomorban él. A fejlődő orsz|gokban a gyermekek csaknem egyötöde nem
j|r iskol|ba, és a beiratkozottak egynegyede néh|ny oszt|lyt végez el csup|n. Az 5-14 év közötti gyermekek egyötöde, mintegy 250 millió gyerek végez többé-kevésbé rendszeres ﬁzikai
munk|t ültevényeken, gy|rakban vagy h|ztart|si cselédként. Többségüket megfosztott|k a
csal|di kapcsolatoktól, nem jutnak iskol|ba és az utc|kon élnek. Afrik|ban, a Közel-Keleten
és egyes |zsiai orsz|gokban nem ismeretlen jelenség a gyermekrabszolgas|g sem. A rabszolgasorban élő és dolgozó gyermekek sz|ma megközelíti a 6 milliót. Kb. 2 millióra tehető a
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gyermek prostitu|ltak sz|ma.
A szélsőséges szegénység egyik következménye az éhezés, amely szintén ar|nytalanul sújtja
a gyermekeket, valamint a nőket, különösen a harmadik vil|g orsz|gaiban. Az éhezés lehet
akut jellegű, azaz ideiglenesen kialakulhat h|borúk vagy természeti csap|sok miatt. Az éhezők
többsége azonban hosszú t|von, krónikusan szenved az élelemhi|nytól, ami megnöveli a korai
gyermekhalandós|got, illetve a – legtöbbször hal|llal végződő – j|rv|nyos és egyéb betegségek
terjedését. Sz|mos szegény orsz|gban a nők hagyom|nyosan al|rendelt szerepük miatt könnyebben és nagyobb sz|mban kerülnek az éhezők közé. A nők szegénysége, éhezése megnöveli
a szüléssel összefüggő kock|zatokat, a csecsemő, ill. gyermekhalandós|g esélyét, és a gyermek
későbbi fejlődését is akad|lyozza. A krónikus éhezés gyengíti az immunrendszert, kock|zatos
túlélési stratégi|kra veszi r| az embereket (prostitúció), így megnöveli a HIV vírus, az AIDS, a
mal|ria, és m|s fertőző betegségek elkap|s|nak kock|zat|t. Az éhezés közvetlen oka többnyire
nem az, hogy nincs elegendő élelem, hanem, hogy az érintetteknek nincs pénzük megv|s|rolni
azt. Az éhezők 70 %-a a fejlődő orsz|gok vidéki területein él. Napjaink globaliz|lt élelmezési
rendszerére jellemző, hogy a fejlődő orsz|gok mezőgazdas|ga nem élelmiszertermelésre, ha-
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nem ipari és élvezeti célokat szolg|ló növényekre (gyapot, k|vé, tea, kakaó, doh|ny) szakosodik. Az exportra sz|nt kultúr|k foglalj|k el a jobb földeket, a helyi lakoss|g élelmezését,
illetve önell|t|s|t szolg|ló termények a rosszabb adotts|gú, piacoktól, v|rosoktól t|vol eső
földekre szorulnak. Infrastruktúr|juk sebezhetőbb, és sem élelmiszer-, sem pénztartalékaik
nincsenek baj esetére. Így |llandósul a krónikus élelmiszer-bizonytalans|g és b|rmilyen természeti vagy gazdas|gi csap|s (asz|ly, s|skaj|r|s, a termény|r csökkenése), a vidéki lakoss|g
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akut éhínségéhez vezethet.
B|r az utóbbi években valamelyest csökkent az éhezők ar|nya a fejlődő vil|gban – különösen Ázsi|ban (Kín|ban és Indi|ban) értek el jelentős eredményeket –, a népesség növekedésének üteme mellett ez még mindig az éhezők sz|m|nak növekedését jelenti. Így kérdéses,
hogy 2015-re megvalósítható-e az ENSZ 2000. évi Millenniumi Csúcstal|lkozój|n megfogalmazott 8 fejlesztési célkitűzés (Millenniumi Fejlesztési Célok) közül az első helyen szereplő,
nevezetesen a szegénység és az éhezés ar|ny|nak felére csökkentése.
A Millenniumi Fejlesztési Célokat |tfogóan tartalmazó dokumentumot, az úgynevezett
Millenniumi Nyilatkozatot, az ENSZ 189 tag|llama hagyta jóv| az egyik legtöbb |llamfőt felvonultató ENSZ Közgyűlésen, 2000 szeptemberében. A nyilatkozat al|írói megerősítették az
ENSZ alapokm|ny|ban lefektetett alapértékeket, és bizonyos konkrét lépések jóv|hagy|s|val
a glob|lis szegénység leküzdése, és egy mindenki sz|m|ra élhető vil|g megteremtése mellett
kötelezték el magukat. Ezeket az |ltal|nos célokat 2001-ben, az ENSZ következő Közgyűlésén
konkretiz|lt|k a ma ismert form|jukban. A Közgyűlés |ltal elfogadott dokumentumban
(Roadmap towards the implementation of the UN Millennium Declaration) 8 |tfogó, 2015-ig
megvalósítandó célt hat|roztak meg, ezekhez pedig 18 részcélt és összesen 48 indik|tort (mé157

rősz|mokat) rendeltek hozz|, annak érdekében, hogy a fejlődés értékelhetővé v|ljon.
A fejlesztési célok a kilencvenes évek sor|n az ENSZ |ltal szervezett vil|gkonferenci|kon
született egyezmények alapj|n kerültek meghat|roz|sra. A célkitűzések a t|rsadalmakat arra
ösztönzik, hogy jelentős, mérhető javul|st érjenek el az emberek életfeltételeiben. Ezek a célkitűzések egyrészt a fejlődő orsz|gok, m|srészt a fejlesztési programokat ﬁnanszírozó fejlett
orsz|gok és a programok lebonyolít|s|ban közreműködő nemzetközi szervezetek sz|m|ra is
lehetőséget teremtenek a fejlődés mérésére. Az első hét célkitűzés a szegénység különböző form|inak csökkentésére ir|nyul. A nyolcadik- a vil|g orsz|gai közötti együttműködés- az első
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hét cél elérésének eszközeivel kapcsolatos.
A Millenniumi Fejlesztési Célok
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amellett, hogy 2015-ig
1. Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek.
• A napi egy doll|rn|l kevesebből élők ar|ny|t felére csökkentik.
• Az éhínségtől szenvedők ar|ny|t felére csökkentik.
2. Megvalósítj|k a mindenkire kiterjedő alapfokú oktat|st.
• Biztosítj|k, hogy minden ﬁú és l|ny befejezze az |ltal|nos iskol|t.
3. Előmozdítj|k a nemek közti egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését.
• Kiküszöbölik a nemek közötti beiskol|z|si különbségeket az alap- és középfokú oktat|sban lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten pedig 2015-ig.
4. Csökkentik a gyermekhalandós|got.
• Kétharmad|val csökkentik az öt év alatti gyermekhalandós|g ar|ny|t.
5. Javítj|k az anyai egészségügyet.
• H|romnegyedével csökkentik a gyermek|gyi halandós|g ar|ny|t.
6. Küzdenek a HIV/AIDS, a mal|ria és m|s betegségek ellen.
• Meg|llítj|k és elkezdik visszafordítani a HIV/AIDS terjedését.
• Meg|llítj|k és elkezdik visszafordítani a mal|ria és m|s súlyos betegségek terjedését.
7. Biztosítj|k a környezeti fenntarthatós|got.
• A fenntartható fejlődés elveit beépítik a nemzeti politik|kba és programokba; visszafordítj|k a környezeti erőforr|sok csökkenését.
• Felére csökkentik azoknak az ar|ny|t, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez.
• 2020-ra jelentősen javítj|k legal|bb 100 millió nyomornegyedben lakó életkörülményeit.
8. A fejlesztés érdekében glob|lis partnerséget építenek ki.
• Tov|bbfejlesztik a szab|lyozott, kisz|mítható és megkülönböztetés mentes, nyílt kereskedelmi és pénzügyi rendszert. Ez mag|ban foglalja a jó korm|nyz|s, a fejlődés és a szegénység csökkentése ir|ny|ban való elkötelezettséget úgy nemzeti, mint nemzetközi szinten.
• Foglalkoznak a legkevésbé fejlett orsz|gok saj|tos szükségleteivel. Ide tartozik az ezen
orsz|gok exportj|ra vonatkozó illeték- és kvótamentesség; a súlyosan eladósodott szegény orsz|gok adóss|ga mérséklésének a fokoz|sa; a hivatalos kétoldalú adóss|g elengedése; és bőségesebb hivatalos fejlesztési segítségnyújt|s azoknak az orsz|goknak, ame-
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lyek elkötelezték magukat a szegénység csökkentése mellett.
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• Foglalkoznak a tengerparttal nem rendelkező és a kis szigetek fejlődő |llamainak saj|tos
szükségleteivel.
• Nemzeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül |tfogóan foglalkoznak a fejlődő orsz|gok adóss|gproblém|ival, hogy az adóss|got hosszú t|von elviselhetővé tegyék.
• A fejlődő orsz|gokkal együttműködve tisztességes és termékeny munk|t teremtenek a
ﬁatalok sz|m|ra.
• A gyógyszeripari v|llalatokkal együttműködve elérhetővé teszik a megﬁzethető alapvető
gyógyszereket a fejlődő orsz|gokban.
• A mag|nszektorral együttműködve hozz|férhetővé teszik az új technológi|k - különösen az inform|ciós és kommunik|ciós technológi|k – előnyeit.
A millenniumi célok részletes megvalósít|si terveit elméletben az egyes |llamok (mind a t|mogat|st nyújtó, mind a befogadó orsz|gok), és a nemzetközi politikai és gazdas|gi szervezetek
(ENSZ és intézményei, IMF, Vil|gbank, OECD stb.) egym|ssal együttműködve, egyenlő partnerként hat|rozz|k meg. A tervek konkrét megvalósít|s|ban ugyanezek vesznek részt, együttműködésben a priv|t és civil szektorral, helyi közösségekkel. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy
egyrészt sem a fejlett, sem a fejlődő orsz|gok, sem pedig a nemzetközi szervezetek nem harmoniz|lj|k terveiket és programjaikat a millenniumi célokkal. M|srészt a fejlődő orsz|gok csakis az
egyes nemzetközi szervezetek (IMF, Vil|gbank) jóv|hagy|s|val dolgozhatj|k ki ide vonatkozó
terveiket, amennyiben igényt form|lnak a t|mogat|sokra. Ez azért jelent problém|t, mert ezek a
szervezetek az |ltaluk nyújtott adom|nyok és hitelek feltételeként gyakran olyan intézkedéseket
(teljes piacnyit|s, liberaliz|ció, privatiz|ció, a szoci|lis szolg|ltat|sok leépítése) követelnek meg,
amelyek ma m|r bizonyítottan al||ss|k ak|r a millenniumi célok, ak|r az egyéb fejlesztési programok |ltal elérni kív|nt eredményeket.
A tervek és programok pénzügyi h|tterét többek között az egyes orsz|gok, illetve a nemzetközi szervezetek |ltal nyújtott (bilater|lis, illetve multilater|lis) fejlesztési t|mogat|sok és
hitelek, az |llamok adóss|gainak elengedése, a kereskedelem és mag|nbefektetések |ltal megteremtett lehetőségek, költséghatékonyabb segély-felhaszn|l|si mechanizmusok jelentik. A 8. cél
foglalkozik ezzel a problém|val, mely így elsősorban a fejlett orsz|gok „kötelezettségeit” tartalmazza. A segélyek tekintetében a fejlődő orsz|gok és a fejlesztésben részt v|llaló civil szervezetek
követelése, egyben az ENSZ aj|nl|sa a segélyek összegének radik|lis növelése. A donor |llamok
erre kötelezettséget is v|llaltak Monterreyben 2002-ben, megígérve, hogy bruttó nemzeti bevételük (GNI) 0,7%-|t ún. hivatalos fejlesztési t|mogat|s (Oﬃcial Development Assistance
– ODA) keretében a fejlődő orsz|gok rendelkezésére bocs|tj|k. Megjegyzendő azonban, hogy
a 0,7%-os hat|r elérését m|r 1970-ben felv|llalt|k a fejlett tag|llamok az ENSZ Közgyűlésén,
mégis igen messze |llnak még ennek teljesítésétől.
A segélyek kapcs|n tov|bbi probléma a segélyezés hatékonys|ga és minősége. A kor|bbi évtizedek tapasztalatai bizonyított|k, hogy a nem megfelelő segélyezés sokszor k|rosabb tud lenni, mint

169

a segítségnyújt|s hi|nya. Egyes becslések szerint a hivatalos fejlesztési t|mogat|s nettó értéke valój|ban csak 39%-a a statisztik|kban feltüntett összegeknek, a többi mind úgynevezett „fantom”
segély: a nemzetközi aj|nl|sok ellenére a donor orsz|gok rendszeresen belesz|molj|k az elengedett
adóss|gok összegét, amelyek pedig nem jelentenek friss fejlesztési pénzeket a befogadó orsz|gok
sz|m|ra. Csökkentik a t|mogat|sok nettó értékét az ún. kötött segélyek is, amelyek esetében a
kedvezményezett |llamok a segélyt nyújtó orsz|g termékeit kötelesek megv|s|rolni, legtöbbször
jóval a helyi |rakn|l dr|g|bban. Emellett problém|t okoz, hogy a donorok nem koordin|lj|k egym|ssal fejlesztési tevékenységüket, így rengeteg a duplik|ció, vagy éppen az elhanyagolt terület.
A segélyek folyósít|sa rengeteg felesleges pluszköltséggel j|r, és az összegek |tutal|sa jellemzően
kisz|míthatatlan. Nincs megoldva a rendszeres monitoroz|s és értékelés, és nincsenek megfelelő
mechanizmusok sem a donor orsz|gok, sem a befogadó |llamok elsz|moltathatós|g|ra, ami sok
160

esetben a segélyösszegek „eltűnéséhez” vezet.
A nemzetközi fejlesztési együttműködés hatékony működését nagymértékben h|tr|ltatja a
fejlődő |llamok eladósodotts|ga. A fejlődő orsz|gok a hatvanas-hetvenes években olcsón, azaz
alacsony kamatra tudtak hitelt felvenni többek között a szegényebb orsz|gok gazdas|gi növekedésének elősegítése érdekében a II. vil|gh|ború ut|n létrehozott nemzetközi gazdas|gi-pénzügyi
intézmények, a Vil|gbank (IBRD) és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) útj|n. Ennek hat|s|ra
sokuk kezdett l|tv|nyos beruh|z|sokba hitelpénzből. A nyolcvanas években azonban – az olaj|rrobban|s, a fejlődők |ltal export|lt nyersanyagok |r|nak zuhan|sa, és a kamatemelkedés nyom|n
– kitört az adóss|gv|ls|g és sz|mos orsz|g ﬁzetésképtelenné v|lt. Azóta sz|mos fejlődő orsz|g görget maga előtt tetemes, esetenként a nemzeti összterméket is meghaladó hitel|llom|nyt. Sz|mos
orsz|g jóval többet költ adóss|gszolg|latra, mint amennyit alapvető szolg|ltat|sokra. A kor|bbi
kölcsönök kamatait csak újabb, egyre dr|g|bb kölcsönök kamataiból lehet csak visszaﬁzetni, így
az |llamok bekerülnek az úgynevezett adóss|gspir|lba. A kor|bbi hitelek rendezésére |ltal|ban
újabb v|ls|ghitelek keretében került sor, melyekhez a Vil|gbank és az IMF az eladósodott orsz|goknak szerkezeti |talakít|s címen szigorú gazdas|gpolitikai programokat írt elő. Ezek mindegyike gyökeres gazdas|gi reformokat igényelt azzal a sz|ndékkal, hogy az |talakított orsz|g erőforr|saiból és termelő tevékenységéből többet fordíthassanak adóss|gtörlesztésre és a nemzetgazdas|gokat egyre ink|bb megnyiss|k a vil|ggazdas|g előtt. Ezek a reformok olyan intézkedéseket
jelentettek, amelyek negatív hat|ssal voltak a fejlődés alapjait biztosító t|rsadalmi alrendszerekre.
Ismert közgazd|szok – köztük a Nobel-díjas Joseph Stiglitz – is r|mutatnak, hogy a gazdas|gi
növekedés önmag|ban nem jelent egyben t|rsadalmi fejlődést és nem fenntartható. Fenntartható
gazdas|gi fejlődés csak a szegénységi és egészségügyi helyzet, a környezeti problém|k ﬁgyelembe
vétele mellett valósítható meg. A korm|nyzati szerepv|llal|s minden esetben feltétele a fenntart-
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ható fejlődésnek: széles körben hozz|férhető oktat|s és egészségügy, szoci|lis h|ló, masszív kuta161

t|s-fejlesztés, erős környezetpolitika képezik e szerepv|llal|s legfontosabb elemeit.
A gazdas|gi-t|rsadalmi fejlődés és a fejlődő orsz|gok részéről az adóss|gok visszaﬁzetése egyidejűleg nyilv|nvalóan nem megvalósítható. Az egészségügyi és oktat|si kiad|soknak a glob|lis
(pénzügyi) korm|nyz|s szervezetei |ltal az adóss|gkezelés keretében megkövetelt csökkentése
(különösen a hum|n-erőforr|s oldal|ról) csökkenti a fejlődés forr|sait, konzerv|lja vagy elmélyíti a szegénységet. A jelenleg működő segélyprogramokkal szemben (mint pl. a Food Aid) is
kritikaként fogalmazódik meg, hogy azok a donor orsz|gok érdekei |ltal vezérelve működnek,
és sokszor a fejlesztés érdekeivel ellentétesek. Emellett a szegénység elleni küzdelem hatéko162

nyabb korrupció-elleni fellépést is igényel. A fejlődő orsz|gok egyetlen esélye a fejlődésre az
adóss|gaik elengedése és egy igazs|gosabb glob|lis rezsim kialakít|sa. Olyan gazdas|gi környezetet, olyan glob|lis rezsimet, szab|lyrendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi a legszegényebb orsz|gok fenntartható hum|n fejlődését. Ezért is fontos a Millenniumi Fejlesztési Célok
között a glob|lis partnerség kialakít|sa keretében a kereskedelmi és pénzügyi rendszer tov|bbfejlesztése, ennek ir|nya azonban nem kellően tiszt|zott, és a gyakorlatban sem történtek még
kielégítő lépések a „glob|lis korm|nyz|s” szervezetrendszerének |talakít|s|ra a fenntartható
fejlődés biztosít|sa érdekében.
A vil|gon az Európai Unió biztosítja a legtöbb fejlesztési segélyt a r|szoruló orsz|gok sz|m|ra.
2006 folyam|n péld|ul mintegy 48 milli|rd euróval segítette a fejlődő orsz|gok lakoss|g|t. Ez az
összeg, mely a vil|gszerte nyújtott segélyek több mint felét (57%-|t) teszi ki, uniós polg|rokra
lebontva évente közel 100 eurós fejlesztési hozz|j|rul|st jelent. Összehasonlít|sképp: az Amerikai
Egyesült Államok |llampolg|ronként 53, Jap|n pedig 69 euró értékű t|mogat|st biztosít évente. Az EU 2006-ban bruttó nemzeti termékének 0,42%-|t fordította segélyezésre, 2010-re a
0,56%-os ar|ny elérését tervezi. Ezzel jó úton halad afelé, hogy a millenniumi fejlesztési céloknak
megfelelően 2015-re teljesítse az előir|nyzott értéket, melyet a bruttó nemzeti termék 0,7%|ban hat|roztak meg. Ugyanakkor jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes tag|llamok |ltal
biztosított fejlesztési segélyek összegét illetően. 2006-ban a legbőkezűbb adom|nyozónak a svédek bizonyultak: bruttó nemzeti jövedelmük több mint 1%-|t fordított|k fejlesztési segélyekre.
Őket a d|nok, a hollandok és a luxemburgiak követték a sorban (az |ltaluk nyújtott fejlesztési
t|mogat|s meghaladta a 0,8%-ot). Az Unió tagjainak sor|ba 2004-ben belépett tíz új tag|llam a
csatlakoz|s óta megkétszerezte fejlesztési hozz|j|rul|s|t, amely azonban még így is alatta marad
a kív|natos értéknek. 2008-ra mindegyik tagorsz|gnak nemzeti ütemtervben kell rögzítenie, hogyan kív|nja a jövőben fokozatosan növelni segélyezésre fordított kiad|sait. A tervek szerint az
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EU 2010-től évente 2 milli|rd euró értékű fejlesztési t|mogat|st fordít majd arra, hogy fellendítse
a fejlődő orsz|gok gazdas|gi növekedését és csökkentse az ott élőket sújtó szegénységet. A r|fordít|sok növelése azonban önmag|ban nem hoz megold|st. Fontos célkitűzést jelent a segélyezés
hatékonys|g|nak és sebességének javít|sa, a bürokratikus akad|lyok felsz|mol|sa, valamint az
163

adom|nyozó tevékenységek eredményesebb összehangol|sa. Szakértők ugyanakkor azért bír|lj|k az Európai Unió fejlesztési politik|j|t, mert azt rendszerint saj|t biztons|gi, migr|ciós és
környezetvédelmi igényeinek rendeli al|, tov|bb| a segélyek ir|ny|t nem mindig a legnagyobb
szükség és célszerűség hat|rozza meg, hanem a régi gyarmatosító hatalmak |ltal|ban előnyben részesítik egykori gyarmataikat. A legsúlyosabb kritik|t azonban a kereskedelempolitika új ir|ny|val szemben fogalmazz|k meg: míg a loméi egyezmények alapj|n a fejlesztési segélyeket egyoldalú
szabadkereskedelmi rezsimek egészítették ki, azaz Európa megnyitotta piacait az afrikai, karibi és
csendes-óce|ni orsz|gok előtt, amelyek ugyanakkor tov|bbra is import v|mokat szabhattak ki az
európai termékekre, az EU most ezeknek az orsz|goknak új meg|llapod|sok elfogad|s|t javasolja
(European Partnership Agreements), amelyek alapj|n m|r nem szabhatn|nak ki ilyen v|mokat.
Ez súlyos következményekkel j|rna ezeknek az orsz|goknak a költségvetési bevételeit illetően és a
helyi termelésre nézve is, amely összeroppanhat a külföldi verseny súlya alatt és így növekedhet a
164

helyi munkanélküliség mértéke is. Ilyen gazdas|gi, kereskedelmi feltételek mellett a fejlesztési
segélyek megemelt mértéke sem tudna hozz|j|rulni a konkrét fejlesztési célok megvalósít|s|hoz,
a szegénység csökkentéséhez.
A nemzetközi fejlesztési együttműködés és a szegénység elleni küzdelem sz|m|ra azonban új
kihív|st jelent a jelenlegi gazdas|gi vil|gv|ls|g, a fejlett orsz|gokban a növekedés megtorpan|sa,
esetenként a GDP csökkenése, a költségvetési egyensúly megboml|sa és a helyben megnövekedett szoci|lis problém|k, munkanélküliség és szegénység kezelésének forr|sigénye.
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VIII.
A JÁRVÁNYOK ÉS EGYÉB BETEGSÉGEK
TERJEDÉSÉNEK HATÁSA
A FEJLŐDÉSRE ÉS A BIZTONSÁGR A

A szegénység mellett, illetve azzal összefüggésben a fenntartható hum|n fejlődés egyik legfontosabb akad|ly|t az egészségügyi kock|zatok, az emberi egészséget veszélyeztető tényezők jelentik.
A Millenniumi Fejlesztési Célok azon kock|zatok között, amelyek ellen a fejlődés érdekében mielőbb hatékony intézkedéseket kell tenni, a gyermekhalandós|got, a gyermek|gyi halandós|got,
valamint a HIV/AIDS, a mal|ria és m|s betegségek terjedését említik. Ezeknek a kock|zatoknak
a nagy része jellemzően a fejlődő orsz|gok lakoss|g|t sújtja, ugyanakkor a fejlett orsz|goknak is
egyre ink|bb szembe kell nézniük kor|bban nem ismert, vagy nem jelentős mértékű egészségügyi
kock|zatokkal.
A gyermekhalandós|g és a gyermek|gyi halandós|g egyértelműen a szegénységgel és az egészségügyi ell|t|s hi|ny|val |ll szoros összefüggésben, ezért ez a fejlettebb orsz|gokban kevésbé jellemző kock|zat, ott is a lakoss|g legszegényebb rétegeit érintheti. A fejlődő orsz|gokban emellett
évente 1 millió ember hal meg mal|ri|ban, amelyet a WHO a szegénység betegségének és a szegénység ok|nak is nevezett. Az afrikai orsz|gokban a mal|ria közvetlen és közvetett költségei ak|r
az összes egészségügyi kiad|s 40%-|t is elérhetik. Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hogy
az éghajlatv|ltoz|s következtében a mal|ria terjedése, az ezzel kapcsolatos egészségügyi kiad|sok
növekedése, esetleg a szegénység elmélyülése az európai orsz|gokat is fenyegetheti. Imm|r a fejlett
orsz|gokban is emelkedik a TBC-s megbetegedések sz|ma, különösen annak új, ellen|lló fajt|ja,
amellyel szemben a BCG védőolt|s is hat|stalan. A szegényebb orsz|gokban ugyanakkor még ez
a védőolt|s sem hozz|férhető. Így ma a vil|g lakoss|g|nak 1/3-a fertőzött TBC-vel, évente 8,8
millió új fertőzést regisztr|lnak, és a megbetegedések közül évente 1,75 millió hal|los. Különösen
gyakori hal|lok a TBC azokn|l, akik HIV-vírussal is fertőzöttek. A HIV-fertőzöttek sz|m|t ma a
vil|gon 33 millióra becsülik. 2007-ben 2,5 millió új fertőzést regisztr|ltak, és kb. 2 millió ember
halt meg AIDS betegségben.
Ezek a j|rv|nyok és megbetegedések fokozottabb mértékben sújtj|k a szegényebb orsz|gokat,
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ahol sem a megelőzésre, sem a gyógyít|sra nem |ll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet,
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ugyanakkor az ezekkel a betegségekkel kapcsolatos kiad|sok, mint az afrikai orsz|gokban a mal|ri|val kapcsolatosak, elvonj|k a gazdas|gi fejlődés forr|sait, csökkentik a fejlesztési forr|sokat, így
konzerv|lj|k a gazdas|gi fejletlenséget és a szegénységet. Ezek a betegségek ugyanakkor a fejlett
orsz|gokban is nagyobb mértékben sújtj|k a szegényebb népességet, és így mélyítik a t|rsadalmi
szakadékot és akad|lyozz|k az emberi jogok egyenlő élvezetét.
A nemzetközi j|rv|nyügyi helyzet kedvezőtlen alakul|s|nak több oka van. Az egyik, hogy az
elmúlt 30 évben mintegy 30 új kórokozó tűnt fel a vil|gban, m|srészt a diftéria mellett visszatértek olyan, kor|bban legal|bb a fejlett vil|gban visszaszorított betegségek is, mint a tbc vagy a
kolera. Sok kórokozónak alakult ki új vari|nsa, de még ennél is nagyobb gondot okoz az, hogy az
antibiotikumok gyakran szakszerűtlen és felesleges haszn|lata miatt egyre ellen|llóbb mikrob|k
szelekt|lódtak. A j|rv|nyügyi helyzetre kedvezőtlenül hat az emberiség utaz|si gyakoris|g|nak
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ugr|sszerű növekedése is.
Az emberiséget fenyegető, újonnan megjelenő vírusbetegségek legnagyobb részét a vil|g rejtett zugaiból hurcolja mag|val az ember, ahol megzavar olyan természeti gócokat, amelyekben
vírusok, baktériumok, gomb|k, rovarok, férgek, növények és |llatok évezredek óta élnek együtt.
Ugyancsak az emberi tevékenység nyom|n lehetséges az „új” vírusok m|sik fajta terjedése: az
utaz|sok, az erdőirt|s vagy m|s ipari tevékenység r|kényszerítheti az |llatokat és a rovarokat, hogy
elhagyj|k eredeti élőhelyeiket, és velük együtt a kórokozók is megjelennek az emberlakta területeken. A glob|lis felmelegedés pedig lehetővé teszi ezeknek a kórokozóknak az életben marad|s|t
olyan területeken is, ahol eddig az időj|r|si körülmények nem kedveztek a fennmarad|suknak és
a szaporod|suknak.
A gazdav|lt|s következtében az |llatok vírusai is |tkerülhetnek az emberre. Ennek géncsere
vagy rekombin|ció, esetleg mut|ció lehet a genetikai oka. De gazdav|lt|s bekövetkezhet az emberek helytelen magatart|sa nyom|n is. Az AIDS, valamint az atípusos tüdőgyullad|s (SARS, súlyos
akut respiratorikus szindróma, azaz severe acute respiratory syndrome) is úgy került |t többször
az emberekre, hogy nyersen vagy rosszul hőkezelve ették meg a fertőzött |llatok hús|t. Itt felme166

rül az a lehetőség is, hogy egyesek a hús feldolgoz|sa sor|n fertőződnek meg.
A globaliz|ció j|rv|nyügyi veszélyeit vil|gszerte megtapasztalhattuk, amikor az atípusos tüdőgyullad|s szélsebesen sz|guldott végig bolygónkon. A WHO-vizsg|lata szerint a SARS első
hull|ma 2002 novemberében a dél-kínai Guangdong tartom|nyból indult el. Alig néh|ny hét
alatt fertőzötteket regisztr|ltak Hongkongtól kezdve Szingapúron |t, egészen Kanad|ig. Még
Alaszka, Dél-Afrika és Ausztr|lia sem maradt ki belőle. Öt kontinens 30 orsz|g|ba jutott el a
kórokozó. A hal|los |ldozatok sz|ma meghaladta a 700-at, a fertőzötteké pedig a 8000-et. A
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j|rv|ny cseppfertőzéssel, gyorsan terjedt orsz|gról orsz|gra, főképp a légi utasok szervezetében. A
gyors terjedésnek a m|sik fő oka az volt, hogy a kínai hatós|gok nem tettek közzé idejében pontos inform|ciókat a betegség ismérveiről. A kínai hatós|gok titokban tartott|k a kórokozó létét,
még akkor is, amikor Pekingben is felütötte fejét a j|rv|ny, és egészen 2003 |prilisig nem voltak
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hajlandóak együttműködni a nemzetközi j|rv|nyügyi szakemberekkel.
A j|rv|ny nyom|n a kutatók elkészítették a j|rv|nyok terjedésének új modelljét, amely szerint
a j|rv|nyok terjedési sebessége döntően a kitörési hely légi kapcsolataitól függ. Hogy milyen
gyorsan terjed tova egy fertőző betegség, függ attól, hogy a keletkezési helye mennyire frekvent|lt,
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mekkor|k a gyógyul|si esélyek, és milyen magas a hal|loz|si r|ta.
A fejlett orsz|gokban a j|rv|nyügyi helyzet roml|s|nak veszélyét vetíti előre a glob|lis felmelegedés. Olaszorsz|gnak 2007 augusztus|ban m|r szembesülnie kellett egy olyan trópusi j|rv|nnyal (chikungunya-l|z), amelyet olyan szúnyogok (|zsiai tigrisszúnyogok) terjesztettek, amelyek
az éghajlatv|ltoz|s következtében m|r Olaszorsz|g északabbi területein is képesek megélni és
önfenntartó popul|ciót kialakítani. Ez volt Európ|ban az első eset, hogy a betegséget – amely
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egyébként vér útj|n, vérkészítményekkel és vérad|s útj|n terjedhet – szúnyogok terjesztették
A j|rv|ny kitöréséhez a megv|ltozott éghajlati viszonyoknak köszönhetően elegendő volt egyetlen fertőzött személy l|togat|sa, akiről az évek óta kellemetlenkedő, elszaporodott szúnyogok
mintegy h|romsz|z emberre vitték |t a vírust. A j|rv|ny h|rom hal|los |ldozatot is követelt. A
betegség ok|nak és forr|s|nak azonosít|s|ig a közvélemény a bev|ndorlókat hib|ztatta a trópusi
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betegség terjesztése miatt.
A fejlett orsz|gokban a j|rv|nyok terjedésének megakad|lyoz|s|ban jelentős szerepe volt és
van a védőolt|soknak. Fontos a védőolt|sok alkalmaz|sa a trópusi területekre utaz|sok előtt is,
mert ezek az utazók egyéni biztons|g|nak növelése mellett a behurcolható betegségek sz|m|t is
csökkentik. Ugyanakkor a m|r megszűntnek hitt j|rv|nyos betegségek újbóli kitörésének megakad|lyoz|s|ban is fontos szerepe van a kötelező védőolt|sok rendszerének. A j|rv|nyok megszűnésének „h|tr|nya”, hogy az emberek nem ismerik ezeknek a megbetegedéseknek a súlyos
következményeit, a média útj|n csak azokkal az esetekkel szembesülnek, amelyekben egyes gyermekek vagy felnőttek – bizonyítottan vagy feltehetően – az oltóanyagok mellékhat|saitól szenvedtek el súlyos egészségk|rosod|st. Ennek hat|s|ra növekszik azoknak a szülőknek a sz|ma a
fejlett vil|gban, akik gyermekük egészségét féltve lelkiismereti okokra hivatkoz|ssal megtagadj|k
a védőolt|sok beadat|s|t, és ennek az individualista „szabads|gjogi” igénynek engedve sz|mos
orsz|g jogrendszere is egyre szélesebbre t|rja a védőolt|s alóli mentesülés lehetőségeinek körét.
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A beoltatlan gyermekek (illetve szüleik) azonban nemcsak saj|t egészségüket veszélyeztetik, hanem beoltott t|rsaikét is, hiszen egyes védőolt|sok pl. csak 95 %-os, vagy ak|r ennél kisebb
mértékű védelmet nyújtanak (a mut|ciók következtében), és legfeljebb csak csökkentik a betegség lefoly|s|nak súlyoss|g|t, de nem z|rj|k ki teljes mértékben annak terjedését. Ezért fontos a
kötelező védőolt|sok rendszerének fenntart|sa.
A fejlődő orsz|gokban ezzel szemben a védőolt|sok nem |ltal|nosan hozz|férhetőek, a szegénységben élő lakoss|g nem tudja megﬁzetni a dr|ga oltóanyagokat, és a költségeket a korm|nyok sem tudj|k |tv|llalni. Pedig itt egyértelműen az |llam szerepv|llal|s|ra lenne szükség, hiszen
a fejlett orsz|gok tapasztalatai alapj|n l|tható, hogy csak a lakoss|g teljes beoltotts|ga jelenthet
hat|sos védelmet a j|rv|nyokkal szemben. Ugyanakkor a fejlődő orsz|gok j|rv|nyügyi helyzetét
nemcsak a rendelkezésre |lló oltóanyagok dr|gas|ga súlyosbítja, hanem az is, hogy ezekben az orsz|gokban olyan j|rv|nyok is pusztítanak, amelyek a fejlett vil|gban ismeretlenek, illetve nem jellemzőek, ezért – ﬁzetőképes keresletet biztosító piacok híj|n – a gyógyszergy|rtók nem érdekeltek
ezek kutat|s|ban és a megfelelő oltóanyagok, gyógyszerek kifejlesztésében. A WHO adatai szerint
a vil|gon egymilli|rd ember fertőzött ilyen ún. elhanyagolt trópusi betegséggel (NTDs, neglected
tropical diseases). Ezzel szemben a gyógyszerkutat|soknak kb. 1 %-a foglalkozik ezeknek a betegségeknek a kezelésével. A kutat|sok jelentős része olyan betegségekre és azok gyógyít|s|ra ir|nyul,
amelyek nem fertőzőek ugyan, de a fejlett orsz|gok lakoss|g|t (az öregedő t|rsadalmak, hosszabb
v|rható élettartam, ugyanakkor romló környezeti |llapotok és egészségtelen életmód ok|n) egyre
jelentősebb sz|mban sújtj|k: a daganatos megbetegedések különböző fajt|itól a szív- és érrendszeri betegségeken |t az Alzheimer-kórig. Nyilv|nvaló, hogy a fejlett vil|gban élők élethez és
egészséghez való jog|nak biztosít|sa szempontj|ból ezek a kutat|sok is elengedhetetlenek. Teh|t
az elhanyagolt betegségek kutat|s|nak hi|ny|ra a megold|s nem a gyógyszerkutat|si összegek
|tcsoportosít|sa, hanem a kutat|sokra fordított összegek növelése (elsősorban a non-proﬁt szektorban) és a kutat|sok nemzetközi összehangol|sa.
A m|r kifejlesztett gyógyszerekhez hozz|férés javít|sa érdekében m|r történtek lépések a
nemzetközi együttműködés keretében. A Kereskedelmi Vil|gszervezet 2005-ben a szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szab|lyozó egyezmény (Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, TRIPS) módosít|sa mellett döntött, lehetővé téve ezzel a gyógyszerek elő|llít|s|t és exportj|t a gyógyszergy|rt|si kapacit|ssal nem rendelkező harmadik orsz|gokba
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az ún. kényszerengedélyek kiad|s|t követően. Ez|ltal a szegényebb, fejlődő orsz|gok könnyebben hozz|juthatnak a fertőző betegségek leküzdéséhez nélkülözhetetlen gyógyszerekhez anélkül,
hogy a jogok tulajdonosainak szabadalmi díjat kelljen ﬁzetniük. Maga a lépés a Dohai Fejlesztési
Menetrend (Doha Development Agenda, DDA) része, és az Európai Bizotts|g aktív szerepet v|l-
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lalt a módosít|s elfogad|s|hoz vezető t|rgyal|sok sor|n. Az Európai Parlament ezen túlmenően
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még a kényszerengedélyek jóv|hagy|si elj|r|sainak eltörlését is sürgette. Az EP felszólította
tov|bb| az IMF-et, hogy szüntesse meg azokat a monet|ris feltételeket és költségvetési plafonértékeket, amelyek egyes orsz|gokat arra kényszerítenek, hogy korl|tozz|k közegészségügyi és oktat|si kiad|saikat; és felszólította a gyógyszergy|rtó v|llalatokat, hogy hagyjanak fel a gazdag orsz|gok
korm|nyain|l folytatott lobbiz|ssal, amely arra ir|nyul, hogy azok szigorúbb szellemi tulajdonjogi szab|lyoz|st ösztönözzenek vil|gszerte. Az AIDS elleni küzdelemről szóló |ll|sfoglal|s|ban
az EP r|mutatott, hogy 2000 óta generikus gyógyszerek éles versenye hozz|j|rult ahhoz, hogy az
elsővonalas AIDS gyógyszerek |ra 99 sz|zalékkal, azaz körülbelül 130 doll|rra csökkenjen, azonban a m|sodik vonalas gyógyszerek – amelyekre a betegeknek a rezisztencia növekedése miatt van
szükségük – |ra tov|bbra is magas. Az AIDS-gyógyszerek 74 sz|zaléka még mindig monopólium
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alatt |ll és az afrikaiak 77 sz|zaléka még mindig nem jut hozz| a kezeléshez. B|r 2007-ben sikerült 42%-os növekedést elérni az AIDS elleni kezeléshez hozz|jutók sz|m|ban (azaz 1 millió fővel
bővült a kezelésben részesülők köre), ez nem tekinthető nagyon bíztató adatnak annak fényében,
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hogy ugyanebben az évben az új HIV fertőzöttek sz|ma elérte a 2,5 millió főt.
Nyilv|nvaló, hogy az AIDS elleni küzdelemben nem elegendő és nem kielégítő megold|s a
gyógyszeres kezelésben részesülők körének bővítésére fókusz|lni. Természetesen a HIV fertőzöttek sz|m|ra fontos az AIDS betegség kialakul|s|nak lassít|sa, illetve a következmények enyhítése
az életük meghosszabbít|sa, illetve életminőségük javít|sa érdekében. Ez azonban a j|rv|ny terjedésének nem |llja útj|t: a HIV fertőzés terjedésének megakad|lyoz|sa érdekében a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a t|jékoztat|sra és egyéb megelőző intézkedésekre.
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Különösen elkeserítő, hogy a fejlett orsz|gokban is növekszik a fertőzöttek sz|ma, noha évtizedek óta köztudott, hogy bizonyos óvintézkedésekkel – a szexu|lis érintkezés, az intravén|s
droghaszn|lat, a tetov|l|s és a kórh|zi kezelések sor|n – a fertőzés elkerülhető, illetve a fertőzés
kock|zata a mindennapos t|rsadalmi érintkezésben minim|lisra csökkenthető. A megelőzés – a
t|jékozott emberek felelős magatart|sa mellett – kevésbé költséges, mint a gyógyít|s. A fejlődő
orsz|gokban – ahol a HIV fertőzöttek 95 %-a él – a megelőzés terén is jelentősebb akad|lyokat
kell leküzdeni az egészségügyi ell|tórendszer minősége, az oktat|shoz és a hétköznapi t|jékoztat|si eszközökhöz (tömegt|jékoztat|shoz) hozz|férés elégtelensége, a fertőzés terjedése okainak
eltérő struktúr|ja (a nők, köztük a terhes nők nagyobb ar|nyú fertőzöttsége), stb. miatt.
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A fejlett orsz|gokban az elmúlt évtizedekben a jól működő védőolt|si rendszernek és
j|rv|nyügyi felügyeletnek köszönhetően sikerült visszaszorítani a nagy j|rv|nyokat, megfékezni a kisebb j|rv|nyokat és megakad|lyozni egy-egy veszélyesebb kórokozó behurcol|s|t.
A bioterrorizmus és az újabb típusú természetes eredetű j|rv|nyok fenyegetésének hat|s|ra
azonban a j|rv|nyügy terén is összeomlóban van a lakoss|g eddigi biztons|gérzete. Ez az
|llamokat erőteljesebb együttműködésre ösztönzi a j|rv|nyügy területén, mert csak így képesek felkészülni egy esetleges komolyabb j|rv|ny megfékezésére.
Az Európai Unióban péld|ul az egészségügy területén a tag|llamok sok|ig teljesen külön|lló tevékenységet folytattak. A Maastrichti Szerződés a közegészségügyi politik|t közösségi szintre emelte, de amellett, hogy a tag|llamok sz|m|ra előírta közegészségügyi politik|ik, programjaik egym|s közötti összehangol|s|t, igen szerény hat|skört biztosított a
Közösségnek. A közösségi fellépések elsősorban olyan közösségi programok, akciók folytat|st jelenthették, amelyek t|mogatt|k vagy ösztönözték a tag|llamok tevékenységét.
A j|rv|nyügyi intézkedések összehangol|sa terén első fontos lépésként a Bizotts|g javaslat|ra a Tan|cs a 2119/98/EK hat|rozat|val döntött a fertőző betegségek j|rv|nyügyi felügyeleti és ellenőrzési h|lózat|nak Közösségen belüli fel|llít|s|ról. A Bizotts|g t|mogat|s|val létrehozott közösségi szintű h|lózat célja a tag|llamok közötti együttműködés és összehangolt
cselekvés előmozdít|sa volt meghat|rozott kategóri|jú betegségek megelőzése és ellenőrzése
érdekében. A Bizotts|g azon kórokozókat is meghat|rozta, amelyek esetleges megjelenését
az Európai Unió fertőző betegségeket felügyelő h|lózata fokozottan és folyamatosan ﬁgyeli.
Ezt követően a Bizotts|g a 2000/57/EK hat|rozat|val a h|lózat részeként létrehozta a korai
ﬁgyelmeztető és gyorsreag|ló rendszert (EWRS), amelynek célja egy potenci|lis j|rv|nykitörés felismerése, tekintet nélkül annak természetére vagy kiindul|si helyére. A laboratóriumi
együttműködés kialakít|s|ban is jelentős szerepe volt a Bizotts|gnak, amely kezdeményező
szerepet j|tszott a protokollok, labordiagnosztikai módszerek összehangol|s|ban is.
Újabb lendületet adtak a Bizotts|g tevékenységének 2001-ben az Amerikai Egyesült
Államokban tapasztalt antraxos terror-t|mad|sok. Ezut|n a Bizotts|g leszögezte, hogy a
fertőző betegségek felügyeleti és ellenőrzési h|lózat|nak kapacit|sait sürgősen növelni kell.
A terrort|mad|s ut|n a Bizotts|g gyakrabban élt javaslattételi jog|val, felv|llalva egy igen
aktív kezdeményező szerepet, és a végrehajt|sban is tevékenyen részt vett. A j|rv|nyügy
szempontj|ból szinte minden fontos területet megcélzott, s ezeken elképzeléseit, javaslatait
(tal|n a gyógyszeriparban a közösségi gyógyszer- és oltóanyagkészletek kivételével) megvalósította. A Bizotts|g nem hozott a tag|llamokra nézve kötelező rendelkezéseket, tevékenysége a tag|llamokat a közegészségügy, s ezen belül főként a j|rv|nyügy területén mégis
szükségszerűen „harmoniz|cióra” késztette. A közösségi szintű felügyelet és bejelentési rend
értelmetlen és működésképtelen lenne a tag|llami bejelentési és felügyeleti rendszerek alkalmazkod|sa nélkül, ugyanakkor a tag|llamoknak a bioterrorizmus és a vil|gméretű j|rv|nyok fenyegetésének |rnyék|ban elemi érdekük, hogy Európ|ban összehangolt rendszer
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működjön. A tag|llamoknak mindvégig érdekükben |llt egy közösségi szinten kialakított
készenlét és v|lasz, így a Bizotts|g koordin|ló tevékenységét nem akad|lyozt|k, javaslatait elfogadt|k, a megvalósít|sban együttműködtek. Az elmúlt években a bioterrorizmus
fenyegetésén kívül a természetes eredetű j|rv|nyveszély is fokozódott. A SARS, a mad|rinﬂuenza, s abból adódó inﬂuenza-vil|gj|rv|nytól való félelem még ink|bb összehangolt
felkészülésre késztette a tag|llamokat. Maga az Európai Unió ugyancsak felismerte korl|tait, és széleskörű együttműködést alakított ki az Egészségügyi Vil|gszervezettel, valamint
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a többi fejlett orsz|ggal.
Az Egészségügyi Vil|gszervezet segíti többek között a J|rv|nyügyi Készenlét és V|lasz
Glob|lis H|lózata (Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN) tevékenysé177

gét. A 2000 |prilis|ban létrehozott h|lózat a különböző |llami és mag|n kutatóintézetektől, laboratóriumoktól, humanit|rius tevékenységet folytató nemzetközi nem-korm|nyzati
szervezetektől, ENSZ-szervezetektől (UNICEF, UNHCR) sz|rmazó inform|ciók alapj|n
azon j|rv|nyügyi intézmények és h|lózatok technikai együttműködését koordin|lja, amelyek segítségével egy nemzetközi méretű j|rv|ny kitörése esetén lehetővé v|lik az adott |gens
gyors azonosít|sa, a diagnózis megerősítése, valamint a v|laszlépések kialakít|sa. A h|lózatban 140 technikai partner vesz részt 60 orsz|gból. A h|lózat megteremti a szakemberek
közötti kapcsolat és a folyamatos nemzetközi készenlét alapjait, szükség esetén az azonnali
v|laszad|s képességét. A h|lózat a glob|lis egészségbiztons|g fokoz|s|hoz a j|rv|nyok hat|rokon |t való terjedésének megakad|lyoz|s|val, az érintett orsz|gok sz|m|ra gyors technikai
segítség nyújt|s|val, valamint a hosszú t|vú j|rv|nyügyi felkészültség kialakít|s|nak és a
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szükséges kapacit|sok kiépítésének elősegítésével kív|n hozz|j|rulni.
A legutóbbi évek j|rv|nyügyi tapasztalatai alapj|n az Egészségügyi Vil|gszervezet felülvizsg|lta 1969-es Nemzetközi Egészségügyi Szab|lyzat|t (International Health Regulations),
amely hat fertőző betegséggel (kolera, pestis, tífusz, himlő, s|rgal|z és v|ltól|z) kapcsolatban írt elő az |llamok sz|m|ra jelzési és intézkedési kötelezettségeket. Az intézkedések
többnyire a hat|rellenőrzéshez kapcsolódtak. A 2005-ben elfogadott – 2007 június|ban
hat|lyba lépett – új szab|lyzat kidolgoz|sakor ﬁgyelembe kellett venni, hogy a globaliz|ció
következtében a nemzetközi személyforgalom és |rukereskedelem (különösen az élő|llatok
és az |llati eredetű termékek forgalma) minden kor|bbi mértéket meghalad, és minden eddiginél gyorsabban zajlik le. Ugyanakkor a gyors és közvetlen kommunik|ció eszközeire
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tekintettel a p|nik megelőzésére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A szab|lyzat célja az új
egészségügyi fenyegetések ellenőrzés alatt tart|sa a nemzetközi kereskedelembe és közlekedésbe való szükségtelen mértékű beavatkoz|s nélkül. Az új szab|lyzat rugalmasabb, differenci|ltabb intézkedési kereteket |llapít meg az |llamok sz|m|ra a különböző j|rv|nyügyi veszélyforr|sokkal kapcsolatban, ugyanakkor lehetővé teszi a W HO sz|m|ra, hogy a
hivatalos |llami inform|cióforr|sokon kívül egyéb forr|sokból sz|rmazó jelzések alapj|n
is kezdeményezhesse a nemzetközi j|rv|nyügyi intézkedések megtételét. Az Egészségügyi
Vil|gszervezet – igen v|ltozatos elj|r|s- és intézményrendszerben – fokozatosan kiterjeszti tevékenységét a természetes, biológiai eredetű j|rv|nyok kezelésén túl m|s hat|rokon
|tnyúló, péld|ul kémiai eredetű szennyezések egészségügyi kock|zatainak kezelése területén is: a 2002-ben létrehozott Chemical Incident Alert and Response System tevékenységét 2006-ban kiterjesztették minden környezeti egészségügyi veszélyre. A j|rv|nyügyi
készenlét is |tfogó jellegű a j|rv|ny forr|s|ra tekintet nélkül: legyen az természeti, környezeti, ipari, emberi, véletlen v|gy sz|ndékos eredetű. A j|rv|nyügyi felkészülés része az
oltóanyagok, gyógyszerek és technikai felszerelések (köztük védőfelszerelések) készletezé179
se és szükség szerinti szétoszt|s|nak megszervezése is.
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IX.
A NEMZETKÖZI MIGR ÁCIÓ
BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI

Az olyan glob|lis jelenségek, mint a klímav|ltoz|s vagy a szegénység, |ltal|ban a fejlettebb orsz|gok felé ir|nyuló népesség-v|ndorl|si, migr|ciós folyamatokat gener|lnak, amelyek nemcsak
a j|rv|nyos megbetegedések terjedésének veszélyét növelik a célorsz|gokban, de egyéb t|rsadalmi
feszültségeket is okoznak és tov|bbi biztons|gi kock|zatokat hordoznak magukban. A migr|ció
okait és hat|sait tekintve is sokarcú jelenség. A t|rsadalomban demogr|ﬁai, gazdas|gi szempontból, a fenntartható fejlődés szempontj|ból alapvetően pozitív szerepet tölt be, biztons|gi szempontból azonban a migr|cióval j|ró negatív jelenségek kerülnek a ﬁgyelem középpontj|ba.
A migr|ció (v|ndorl|s) a népesség mobilit|s|nak egyik – térbeli – form|ja, a népesség lakóhely-v|ltoztat|sa. A v|ndorl|sok többféleképpen oszt|lyozhatók: külső v|ndorl|son az orsz|ghat|rokat |tszelő, belső v|ndorl|son az orsz|ghat|rokon belüli lakóhely-v|ltoztat|st értjük; megkülönböztetjük az önkéntes vagy kényszer-, az egyéni vagy csoportos, a leg|lis vagy
180

illeg|lis, az |llandó vagy ideiglenes v|ndorl|st. A mobilit|s mozgékonys|got jelent, ami az
alkalmazkod|s része, teh|t a migr|ció – a t|rsadalmi mobilit|ssal együtt – a t|rsadalom életképessége fenntart|s|nak és fejlődésének fontos eleme. Migr|ció nélkül az emberi t|rsadalom
és annak alrendszerei, többek között a gazdas|gi élet, működésképtelen lenne. Az emberek
mozg|sa, v|ndorl|sa a jobb életlehetőségek vagy egyszerűen a megélhetés felé nem csup|n a
mozg|sra kényszerülők sz|m|ra hasznos, hanem azoknak a befogadó közegeknek is, ahov|
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megérkeznek.
A nemzetközi migr|ció fontos szerepet tölt be a demogr|fiai folyamatokban a fenntartható fejlődés biztosít|s|ban. A demogr|fiai v|ltoz|sok és v|lt|sok önmagukban értéksem-
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leges mozg|sok, minősítésüket szoci|lis, természetkörnyezeti, valamint régió- és glob|lisnemzetközi összefüggéseikből nyerik. Az egyensúlyi helyzetből egyik vagy m|sik ir|nyba
kilendülő demogr|fiai trendek ugyanakkor súlyos biztons|gpolitikai következményekkel
182

j|rnak. Fogyó, elöregedő népességgel képviselt t|rsadalmak, mint éppen Európa legtöbb
övezetében is, óhatatlanul konzervatívak, status quo-érdekeltek, hi|nyzik belőlük az innov|ciós kedv, a kock|zatv|llal|s b|tors|ga. Egész felépítményük „puha” típusú, ami mintaként nem vonzó a fiatalos lendület régiói sz|m|ra. Gazdas|gi veszélyeztetettsége a finanszírozhatatlann| v|ló t|rsadalombiztosít|s mellett főként az elöregedési folyamat adott
pontj|n be|lló szakemberhi|nyból fakad. Fiatal, dinamikus szaporulatú t|rsadalmaknak
előnyére v|lik az előretekintés, a lendület, a korl|tok leküzdésének képessége. Ugyanakkor
ellentmond|sokkal is sz|molnia kell a fejlődésnek. Ha lépést tart a gazdas|gi növekedés a
demogr|fiai terhelődéssel, természeti környezetfelélése és a környezet pusztít|sa rövidíti le
a tartam|t, s akkor beköszönt a megsokszorozódott népesség létv|ls|ga. Ha pedig a gazdas|g lendülete eredendően h|tramarad a népességnövekedéssel szemben, akkor a folyamat eleve v|ls|ggal indul és a természeti erőforr|sokért vívott fegy veres konf liktusokhoz,
g|tl|stalan bűnözéshez és |ltal|nos kil|t|stalans|ghoz vezet. Ezekről a területekről sz|rmazik a nemzetközi migr|ció legbővebb hozamú forr|sa is. A fokozódó, tömegessé v|ló
nemzetközi gazdas|gi migr|ció a makroregion|lis és kontinensközi, glob|lis népesedési
183

eltolód|sok következménye.
Az ún. harmadik demogr|ﬁai |tmenet szakasz|ba lépő régiókban, azaz azokban az orsz|gokban, ahol az elöregedéssel együtt megindul a népességfogy|s, a népesség elért szintjének és struktúr|j|nak megőrzése, ami biztosítja a termelés és az életnívó elért szintjének
fenntart|s|t, csak a nemzetközi migr|ció révén lehetséges. A glob|lis migr|ció stabiliz|ló hat|st fejt ki: a fejlett orsz|goknak lehetővé teszi a harmadik demogr|ﬁai |tmenet k|ros hat|sainak kiküszöbölését, a népességi egyensúly fenntart|s|t; egyúttal – elsősorban a
migr|ns dolgozók hazautal|sainak köszönhetően – bevonja a vil|g szegény, túlnépesedett
területeit a vil|ggazdas|gba, elősegíti moderniz|ciójukat, pénzügyi stabilit|suk megterem184

tését. Különösen igaz ez, ha a migr|cióra nem egyir|nyú folyamatként, elv|ndorl|sként
tekintünk, hanem ﬁgyelembe vesszük a visszatérés lehetőségét és a t|rsadalmi visszacsatol|s
hat|sait. Ezek hi|ny|ban a migr|ció a fejlődő orsz|gok sz|m|ra a túlnépesedés enyhítésén
kívül egyéb gazdas|gi előnnyel nem j|rna. Által|nos vélemény, hogy a visszatérés lehetősége
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döntő fontoss|gú a migr|ciós folyamatban. Ha mint glob|lis t|rsadalmi folyamatot nézzük
az elv|ndorl|st, akkor vitathatóv| v|lik a letelepedés és visszatérés merev elkülönítése. Az
új kommunik|ciós és közlekedési eszközök lehetővé teszik a helyv|ltoztatónak, hogy közeli
kapcsolatban maradjon haz|j|val. Egyre több v|ndorló érzi úgy, hogy a befogadó orsz|gnak
185

és saj|t haz|j|nak egyform|n tagja.
A migr|ció k|ros hat|sokkal is j|r a kibocs|tó orsz|gok sz|m|ra: elsősorban a képzettebb
munkaerő (péld|ul egészségügyi dolgozók) elv|ndorl|sa esetén, akiknek képzésére a t|rsadalom sz|mottevő anyagi erőforr|sokat fordított, ezek a t|rsadalmi kiad|sok nem térülnek
meg, nem j|rulnak hozz| az adott t|rsadalom fejlődéséhez. Az agyelszív|s komoly problém|t
jelent az afrikai orsz|goknak: Dél-Afrika |llítja péld|ul, hogy egymilli|rd doll|rt költött
186

olyan egészségügyi dolgozók oktat|s|ra, akik azt|n elhagyt|k az orsz|got. Minthogy a
spont|n gazdas|gi migr|ció elsődleges mozgatórugója az életszínvonal-különbségekben rej187

lik, a legfejletlenebb |llamok a visszav|ndorl|s előnyeit sem élvezhetik.
A befogadó területek sz|m|ra a migr|ciós hull|mok a gazdas|gi előnyök mellett biztons|gpolitikai kock|zatokkal j|rnak. A bev|ndorl|s a fejlett orsz|gok elöregedő t|rsadalmaiban biztosíthatja a gazdas|gi-szoci|lis fenntarthatós|got, azonban konf liktusforr|st
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jelenthet ennek ütközése a nemzeti identit|s fenntarthatós|g|val.
A globaliz|lódó vil|gban a megfelelő keretek közé szorított történelmi migr|ciókkal szemben az eltérő vagy
éppen gyökeresen m|s kultúr|knak és identit|sform|knak elkötelezett idegen népesség
befogad|sa – a nagys|grendi ar|nyok, a beavatkoz|st, a hazai feszültségek importj|t sem
kiz|ró anyaorsz|gi kapcsolatok vagy egyéb körülmények függvényében – különböző konfliktusforr|sokat rejt mag|ban; kisz|míthatatlan kísérőjelenségei, rosszul kalkul|lt kihat|sai destabiliz|ló tényezővé v|lhatnak. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a multietnikus
régiókon belül fellépő természetes, nem a migr|cióból, hanem az eltérő termékenységi
r|t|kból adódó demogr|fiai ar|nyeltolód|sok is etnikai feszültségekhez és konf liktushoz
189

vezethetnek a népességcsoportok között.
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A migr|cióhoz köthető t|rsadalmi feszültségekhez hozz|j|rul, hogy a befogadó orsz|gok t|rsadalm|ban sz|mos tévhit él a bev|ndorlók gazdas|gi szerepével, gazdas|gra gyakorolt hat|s|val kapcsolatban: |ltal|ban a közvélemény úgy l|tja, hogy a bev|ndorlók kiszipolyozz|k a fogadó orsz|g gazdas|g|t, segélyekből élnek az |llami költségvetés terhére,
illetve elveszik a munkalehetőségeket a helyiek elől. A Nemzetközi Migr|ciós Szervezet
(IOM) szerint azonban megalapozatlanok ezek a félelmek és előítéletek. Az 1951-ben létrehozott nemzetközi szervezet feladata a korm|nyokkal, m|s nemzetközi intézményekkel
és a migr|nsokkal való együttműködés a migr|ciós kihív|sokra való emberséges v|laszok
megtal|l|sa érdekében. Részt vesz a migr|ció operatív kihív|saival szembeni küzdelemben, a migr|cióval kapcsolatos kérdések megértésének segítésében, a migr|ción keresztül történő t|rsadalmi és gazdas|gi fejlődés elősegítésében, valamint a migr|nsok emberi
méltós|g|nak és jólétének t|mogat|s|ban. Abból az elvből indul ki, hogy az emberséges
és rendezett migr|ció mind a migr|nsok, mind a sz|rmaz|si helyük szerinti, mind a befogadó t|rsadalom jav|ra v|lik. 2005-ben kibocs|tott jelentése szerint a bev|ndorlók nem
kiszipolyozz|k a fogadó orsz|g gazdas|g|t, hanem éppen ellenkezőleg, hozz|j|rulnak a
növekedéséhez. 2000-ben péld|ul Nagy-Britanni|ban a bev|ndorlók 4 milli|rd doll|rral többet fizettek be adóban, mint amennyi segélyt vagy m|s j|randós|got kaptak az
|llamtól. A Nemzetközi Migr|ciós Szervezet szerint alaptalanok azok a félelmek is, hogy
a külföldről érkezők elveszik a munkahelyeket a helyiek elől. Valój|ban ugyanis a bev|ndorlók vagy olyan munk|kat végeznek, amelyekre a helyi lakoss|g nem lenne hajlandó,
vagy pedig nagy szaktud|st igénylő |ll|sokat töltenek be, amelyekre az adott orsz|gnak
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nincs elegendő embere.
A nemzet|llamok gyakran szuverenit|sukat veszélyeztető elemnek tekintik a migr|ciót.
A globaliz|ció kor|ban az |llamok v|rj|k ugyan a tőke és a szakértelem be|raml|s|t az
orsz|g gazdas|gi helyzetének jobbít|sa érdekében, viszont visszautasítj|k az emberek ezzel
szükségszerűen együtt j|ró betelepülését. Ezt az ellentmond|st feloldhatja a közlekedés és
a kommunik|ció új technikai megold|sainak alkalmaz|sa, amelyek megengedik a nemzetek feletti közösségek és a többszörös identit|ssal és kettős |llampolg|rs|ggal rendelkező
191

emberek sz|m|nak növekedését. Ugyanakkor a globaliz|ció kor|ban a tőke, a tud|s és
az inform|ció egyre akad|lytalanabbul |ramlik a vil|gban, ami lehetővé teszi az egzisztenci|jukat kereső mobil rétegeknek, hogy a hagyom|nyos asszimil|cióval, nyelvv|lt|s-
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Stephen Castles: International Migration and the Global Agenda: Reﬂections on the 1998 UN Technical
Sym- posium. International Migration. 37. vol. 1999. 1. no. 5–21. o. Ismerteti: Biczó Krisztina: Nemzetközi
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migráció és globalizációs trendek: Megjegyzések az 1998-as ENSZ-szakmai tanácskozáshoz. Forrás:
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sal, integr|cióval j|ró letelepedés, beilleszkedés helyett a folyamatos mozg|st v|lassz|k.
Miközben jelen vannak a migr|ció hagyom|nyos form|i, egyre több újfajta, bonyolult
nemzetközi kötődés alakul ki az emberek között. A kor|bbi hat|rok |tj|rhatós|g|nak
növekedése, a gyors hely v|ltoztat|si lehetőségek egyrészt új saj|toss|gokat kölcsönöznek a
leg|lis v|ndorl|snak, m|srészt növelik az illeg|lis, kontroll|lhatatlan mozg|s lehetőségét
is. A globaliz|ció lehetővé teszi idénymunk|sok tömeges foglalkoztat|s|t anélkül, hogy
azok végleges letelepedésével sz|molni kellene, ugyanakkor a magasan kvalifik|lt szakemberek körében is kialakult egy réteg a vil|gban, amely mindig a legerősebb vonz|sok felé
mozdulva sűrűn v|ltogatja munkahelyét. A nemzetközi migr|ció tömegesedése és hagyo192

m|nyos értelemben vett ellenőrizhetetlensége növeli a biztons|gi kock|zatokat.
B|r a spont|n migr|ciót előidéző tényezők között kiemelkedő jelentősége van az életszínvonalbeli különbségeknek, a migr|ciós |radatot nem magyar|zhatja egyedül a gazdas|gi egyenlőtlenség. Ink|bb akkor valószínűbb az elv|ndorl|s, ha az elbocs|tó és a befogadó orsz|g között kapcsolat létezik. A t|rsadalmakat összekötő inform|lis rendszer
különösen fontos a hivatalos csatorn|n kívüli migr|ció megértéséhez. Mind az illeg|lis
munkav|llalóknak, mind a politikai menedékjogot kérőknek fontos a kapcsolatok rendszere, hogy növelhessék biztons|gérzetüket és jólétüket az új környezetben. A t|rsadalmi
kapcsolatrendszer kiegyenlítheti a kultur|lis különbségeket, ezért hasznos lehet az |llam
sz|m|ra, ugyanakkor al| is akn|zhatja a hivatalos elj|r|smódot, és így megszűnhet az
193

ellenőrzés a be|ramló tömegek felett.
A népességrobban|s és a népesedési v|ls|g kezelése egyar|nt jelentős kihív|s az érintett övezetek szoci|lis és biztons|gpolitika-form|l|sa sz|m|ra. B|r ez adminisztratív síkon
egyedi |llampolitik|k színterén jelentkezik elsődlegesen, a cselekvés csak többoldalú összefog|ssal, közös v|ls|gmenedzseléssel vezethet eredményre. A fejlett (nyugati) orsz|gok
sz|m|ra ezzel kapcsolatban elh|ríthatatlan, egyszersmind meglehetősen kényes feladat
egyrészről a fenntartható fejlődést veszélyeztető népességcsökkenés (aminek munkaerőpótl|s|ul fogadj|k a m|s kontinensekről |ramló, gyakran posztkoloni|lis népfelesleget),
m|srészről a kív|ntn|l magasabb sz|mú, egyúttal politikai menekült-tömegeket is mag|ba foglaló be|raml|s, az integr|ció sor|n keletkező t|rsadalmi feszültségek kezelése.
Európ|nak – vezető |llamainak és közös EU-szinten is – fel kell készülnie arra, hogy a
feléje ir|nyuló migr|ció övezeteinek hathatós invesztíciós és technológiai segítséget nyújt-
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Szabó A. Ferenc: Fenntartható fejlődés és demogr|ﬁai problém|k. Nemzet és Biztons|g, 2008. 4. sz. 38-47. o.
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és globalizációs trendek: Megjegyzések az 1998-as ENSZ-szakmai tanácskozáshoz. Forrás:
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son a demogr|fiai túlszaporulatot kompenz|ló gazdas|gi fejlesztéshez. A segítségnyújt|s
megtérülő befektetésnek bizonyulhat a migr|ciós roham fékezése szempontj|ból, ezen
194

felül az ott tal|lható nyersanyagforr|sok közös hasznosít|s|t is szolg|lja.
A spont|n gazdas|gi migr|ció megfelelő keretek közé szorít|sa mellett azonban az
eg yes |llamoknak külön-külön, illet ve a nemzetközi közösségnek eg yüttesen fel kell
készülniük az ellenőrizhetetlen, kisz|míthatatlan migr|ció kiv|ltó okainak és kísérőjelenségeinek kezelésére is. Ilyen, a fogadó |llam |ltal nem ter vezhető, nem szab|lyozható migr|ciós hull|mot jelentenek a politikai menekült |radatok. A politikai okokból
(azaz faji, vall|si okokból, valamely nemzetiséghez vag y t|rsadalmi csoporthoz tartoz|s
vag y politikai vélemény miatt) történő üldöztetés elől menekülők befogad|sa nemcsak
humanit|rius szempontú erkölcsi kív|nalom, hanem az |llamok nemzetközi jogi kötelezettsége is (a menekültek jog|ll|s|ról szóló 1951. évi genf i eg yezmény és kiegészítő jeg yzőköny ve alapj|n), íg y a menekültek – különösen az illeg|lis csatorn|kon érkező menekültek – be|raml|s|nak korl|toz|s|ra a fogadó |llamoknak nincs lehetősége.
Ug yanak kor a vendégmunk|sok kal ellentétben a menekültekre |ltal|ban igaz az a – befogadó t|rsadalmakban feszültséget gerjesztő – vélekedés, hog y |llami segélyekből, juttat|sokból élnek, és íg y terhet jelentenek az orsz|g költség vetésére és gazdas|g|ra. Ezért
a menekülthull|mok megelőzése érdekében fokozni kell a nemzetközi eg yüttműködést
a potenci|lis kibocs|tó orsz|gokban a demokr|cia és a jog|llamis|g megteremtése, az
emberi jogok tiszteletben tart|s|nak biztosít|sa érdekében. Mindazon|ltal megjeg yzendő, hog y a migr|ció és az eg yéb nemzetközi biztons|gi kock|zatok szempontj|ból a
legnag yobb veszélyt – amint azt A fganiszt|n vag y Irak péld|ja mutatja – nem annyira
a demokratikus |llamberendezkedés hi|nya, mint ink|bb az |llam működésképtelenné
v|l|sa, az |llami szer vezetrendszer hi|nya jelenti. Teh|t a diktatúr|k, az emberi jogokat
sértő rezsimek felsz|mol|sa sor|n kellő körültekintéssel kell elj|rni, és az alkalmazandó
eszközök kiv|laszt|sakor megfelelő eg yensúlyt kell teremteni az emberi jogok és a biztons|gi szempontok széles spektrum|ban.
A kényszer migr|nsok körében a politikai menekülteken túl a lakóhelyüket eg yéb
okból elhag yni kényszerülők, pl. a környezeti menekültek vag y klímamenekültek befogad|s|ra a nemzetközi jog ma még nem kötelezi az |llamokat. A probléma nag ys|grendjét
szemlélteti, hog y a lakóhelyüket környezeti okokból elhag yni kényszerülők sz|m|t 2050re 150 millióra becsülik. Ezeknek a migr|nsoknak a helyzete is olyan emberi jogi kérdés,
amelynek megold|sa nemzetközi összefog|st igényel.
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A menekült- és migr|ciós politika jövőjéről 2002 novemberében 500 különböző h|tterű (korm|nyzatok, nemzetközi szervezetek, civil szervezetek, stb.) szakértő |ltal megfogalmazott h|gai nyilatkozat szerint a nemzetközi összefog|sban olyan új megközelítésre
van szükség, amely mindenki sz|m|ra lehetővé teszi annak a jognak az élvezetét, hogy
(élhető) saj|t orsz|g|ban maradjon, ne kényszerüljön elv|ndorolni. A nemzetközi p|rbeszéd mai form|i helyett, ahol az azonos érdekű orsz|gcsoportok egym|s közötti együttműködése a domin|ns, olyan p|rbeszédre van szükség, amely az érdekeltek, érintettek
szélesebb körének részvételével zajlik, olyan szereplők egyidejű bevon|s|val, akik ha nem
is ellentétes érdekűek, de a t|rsadalmi és migr|ciós folyamatok ellentétes pólusain |llnak
(kibocs|tó és célorsz|gok, szegények és gazdagok, Észak és Dél p|rbeszéde). Hatékony
migr|ció-kezelő programokat kell kidolgozni, amely összeegyezteti a kibocs|tó, tranzit- és
célorsz|gok érdekeit, kezeli a migr|ció alapvető kiv|ltó okait, és összeegyezteti az |llami és hum|n biztons|gi igényeket az |llam humanit|rius kötelességeivel. Olyan |tfogó,
koherens, |tl|tható (transzparens) és részvételen alapuló (azaz az érintettek bevon|s|val
kidolgozott) migr|ciós programokat kell kidolgozni, amelyek az elkerülhetetlen v|ndorl|si folyamatokat a szab|lyozott (leg|lis, rendezett) migr|ció útj|ra terelik. A szab|lytalan
(illeg|lis) migr|nsok sz|m|ra a hazatérést elősegítő programokat kell kidolgozni, illetve a
humanit|rius megfontol|sok szerint lehetővé kell tenni a jogi helyzetük rendezését (regulariz|ció). Hat|rozott nemzetközi összefog|s szükséges az illeg|lis migr|ció visszaszorít|sa
érdekében az emberkereskedelem és az embercsempészet ellen az ENSZ 2000-ben elfogadott transznacion|lis szervezett bűnözés elleni egyezményében, illetve annak az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorít|s|ról
és büntetéséről szóló, valamint a migr|nsok sz|razföldön, légi úton és tengeren való csem195
pészete elleni jegyzőköny veiben meghat|rozott keretek között. Az illeg|lis migr|cióval
szembeni fellépés sor|n azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az illeg|lis migr|nsok,
az illeg|lisan foglalkoztatott v|ndormunk|sok maguk is |ldozatok: az embercsempészek
embertelen körülmények között utaztatj|k őket, amely gyakran az életüket veszélyezteti,
az emberkereskedelem |ldozatait prostitúcióra, rabszolgamunk|ra kényszerítik, az „önként” v|llalt feketemunka sor|n tisztességtelen bérezésben részesülnek, embertelen munka- és lak|skörülmények között dolgoznak és élnek, a csal|djukkal való kapcsolattart|s
megnehezül vagy lehetetlenné v|lik. Az ilyen jogsértésekkel szemben az |llamoknak mindenki sz|m|ra védelmet kell nyújtaniuk, és úgy kell fellépniük az illeg|lis vagy irregul|ris
migr|cióval szemben, hogy az ne vezessen az |ldozatok tov|bbi viktimiz|ciój|hoz.
195
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X.
A NEMZETKÖZI SZERVEZETT BŰNÖZÉS

Az 1990-es évek politikai v|ltoz|saiból a nemzetközi szervezett bűnözés húzta a legnagyobb hasznot. A hat|rok felszabadít|sa, az évsz|zados röghöz kötöttség megszűnése, a
hihetetlenül gyors v|ltoz|sok hat|s|ra az elmúlt években létrejött a pax mafiosa, azaz
a történelem sor|n kor|bban elképzelhetetlennek tartott együttműködés a legnagyobb
bűnözői szindik|tusok között. Az amerikai és a szicíliai maffia, a kínai tri|dok, a jap|n
jakuza, az orosz-, ukr|n szervezett bűnözés, valamint a kolumbiai kartellek r|jöttek, hogy
csak szoros együttműködéssel tudj|k megőrizni kor|bbi pozíciójukat, csak így vehetik fel
a küzdelmet a hat|rokkal, a jogrendszerek eltéréseiből eredő nehézségekkel és bürokr|ci|196

val küszködő nemzetközi rendőri és titkosszolg|lati erőkkel szemben.
Szervezett bűnözés alatt olyan nagyar|nyú és összetett bűnözői tevékenység értendő,
amelyet csoportok folytatnak – legyenek ak|rmennyire laz|n vagy szorosan szervezettek
– a csoportban résztvevők meggazdagod|sa érdekében és az egész közösség, illetve a közösség tagjainak a k|r|ra. Ezt gyakran politikai korrupcióval kísérve hajtj|k végre. Az
Interpol meghat|roz|sa szerint a szervezett bűnözői csoport „b|rmely egységes szervezetű
csoport, amelynek legfőbb célja az, hogy illeg|lis tevékenységek révén pénzt szerezzen, és
gyakran a félelem és korrupció segítségével biztosítja túlélését”. A nemzetközi közösség
arra törekszik, hogy meghat|rozza a szervezett bűnözés legfontosabb |ltal|nos jellemzőit:
pl. haszonszerzés, lojalit|s, hierarchikus felépítés, fegyelem, sejtszerű szervezeti- és többlépcsős felépítés, korrupció és/vagy megfélemlítés, diverzifik|lt tevékenységi kör, nem197

zetközivé v|l|s stb.
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A k|bítószer- és fegy verkereskedelmen túl az illeg|lis migr|cióval

http://cedit2000.hu/index.php/e_kiad/
T|las Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hat|sa a nemzetközi biztons|gra és Magyarorsz|g
biztons|g|ra. Forr|s:

http://www.mtaki.hu/docs/all_in_one/talas_peter_nemzetkozi_terrorizmus.pdf
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összefüggő bűncselekmények, különösen az embercsempészet és az emberkereskedelem jelentik
a nemzetközi szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb üzlet|g|t. Az emberkereskedelem problém|ja időről-időre felveti a nemzetközi összefog|s gondolat|t és hat|rozott lépésekre ösztönzi a
nemzetközi közösséget. Az 1950-es éveket követően, az 1980-as évektől került ismét, kiemelten a
ﬁgyelem középpontj|ba (európai és nemzetközi szinten egyar|nt) a nőkereskedelem, vagy le|nykereskedelem problém|ja. Az úgynevezett Harmadik Vil|g felé ir|nyuló növekvő szex-turizmus
egyik mellékhat|saként megélénkült az e régióból sz|rmazó ﬁatal nők toborz|sa és közvetítése
Nyugat-Európa és Ázsia orsz|gaiba. Az 1990-es évektől pedig az emberkereskedelem szempontj|ból úgynevezett kiinduló vagy sz|rmaz|si orsz|gok körébe bekapcsolódott Kelet-Közép-Európa
198

is. Néh|ny kelet-közép-európai orsz|g ugyanakkor tranzit, illetve cél-orsz|gg| v|lt.
Az emberkereskedelemmel kapcsolatos hosszú vit|kat követően sz|mos deﬁníció született,
s ezek az utóbbi évtizedben több nemzetközi dokumentumban is megfogalmaz|st nyertek.
Az emberkereskedelem deﬁníciója tartalmi elemeit illetően végül a nemzetközi szervezett bűnözésről szóló ENSZ egyezményhez fűzött, az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelmének megelőzéséről, visszaszorít|s|ról és büntetéséről szóló, ún. Palermói
199

Jegyzőkönyvben sikerült konszenzust elérni. A jegyzőkönyv célja a megelőzés és az emberkereskedelem elleni küzdelem, a sértett védelme és segítése, valamint a szerződő |llamok
közötti együttműködés elősegítése ezeknek a céloknak a megvalósít|sa érdekében. A jegyzőkönyv értelmében az emberkereskedelem személyek toborz|s|t, sz|llít|s|t, elad|s|t, elrejtését vagy |tvételét jelenti fenyegetés, erőszak vagy a kényszer m|s form|inak alkalmaz|s|val,
rabl|s, csal|s, megtévesztés, hatalommal vagy a védekezésre képtelen |llapottal való visszaélés
|ltal, vagy anyagi ellenszolg|ltat|s vagy előnyök ad|s|val vagy elfogad|s|val annak érdekében,
hogy kizs|km|nyol|s célj|ból elnyerjék egy olyan személy beleegyezését, aki m|s személy felett
hatalommal rendelkezik. A kizs|km|nyol|s mag|ban foglalja péld|ul m|sok prostitu|l|s|nak
kihaszn|l|s|t vagy a szexu|lis kizs|km|nyol|s m|s form|it, a kényszermunk|t vagy szolg|ltat|sokat, a rabszolgatart|st vagy a rabszolgatart|shoz hasonló gyakorlatot, m|sok leig|z|s|t
vagy az emberi test szerveinek tiltott felhaszn|l|s|t. A jegyzőkönyv kiemelt ﬁgyelmet szentel a
gyermekek |ldozatt| v|l|sa megelőzésének.
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L. Fehér Lenke: Az emberkereskedelem emberi nemzetközi fellépés főbb |llom|sai. Acta Humana, 2008. 1-2. sz.
14-36.
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traﬃcking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing
the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 12. of December, 2000. Palermo. L.:
2006. évi CII. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme
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megelőzéséről, visszaszorít|s|ról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről.
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A migr|ció és az emberkereskedelem szempontj|ból fontos nemzetközi dokumentum
az ENSZ transznacion|lis szervezett bűnözésről szóló egyezményét kiegészítő, a migr|nsok sz|razföldön, légi úton és tengeren történő csempészete elleni fellépésről jegyzőköny v
201

is. Ez az embercsempészet mellett a hamis úti- és személyi okm|nyok elő|llít|s|ról,
terjesztéséről vagy birtokl|s|ról és m|s, az illeg|lis migr|cióra épülő és abból hasznot húzó
202

cselekményekről rendelkezik.
Az emberkereskedelem elleni nemzetközi törekvéseknél kezdetben a hangsúly mindig
a prostitúció körüli vit|kra terelődött és kevesebb figyelem ir|nyult az emberkereskedelem valós problém|ira. Később sikerült túllépni a fogalom egyoldalú megközelítésén és a
definíciót kiterjesztették a kényszermunk|ra, a szolgas|gra, valamint a rabszolgas|ghoz
hasonló gyakorlatokra is. Az utóbbi években az emberkereskedelemmel összefüggésben az
illeg|lis migr|ció tanulm|nyoz|sa került előtérbe, és m|r nem szenteltek olyan kitüntető
figyelmet az emberkereskedelem zömét kitevő prostitúciós célú emberkereskedelemnek,
illetve a probléma nemi szempontú ( gender-orient|lt) megközelítésének, mint azt kor|bban tették, noha ez a megközelítés r|ir|nyítja a figyelmet az |ldozatok védelmének szükségességére. Lényeges az is, hogy mindig hat|rozott, éles, vil|gos különbséget tegyünk az
illeg|lis migr|ció és az emberkereskedelem fogalma között. Az illeg|lis migr|ció, valamint
az emberkereskedelem cél-orsz|gba tartó útvonalai meglehetősen hasonlóak, b|r folyamatosan, rugalmasan v|ltoznak. Elsősorban h|rom fő ir|nyból (keleti, déli, délkeleti) haladnak Európa fejlettebb régiói felé (kiemelten Ausztria, Németorsz|g, Sv|jc ir|ny|ba), s jellemzően azonos bűnöző h|lózatok bonyolítj|k. Az ezekben a jelenségekben rejlő komoly
kock|zatokra és veszélyekre tekintettel az ellenük való küzdelem komplex és koordin|lt
nemzetközi fellépést igényel. A nemzetközi felmérések meg|llapít|sai szerint ugyanakkor
a csekély befektetést kív|nó, profit-orient|lt és profit |ltal motiv|lt, az illeg|lis migr|cióból közvetve és közvetlenül is óri|si hasznot húzó szervezett bűnözésnek – még jelenleg is
– viszonylag csekély felderítési kock|zattal kell sz|molnia. A szervezett bűnözés illeg|lis
piacokat teremt, l|t el |ruval és tart fenn. A bűnözésből eredő tőke birtok|ban azut|n a
szervezett bűnözés kapcsolatokat keres a leg|lis szfér|val – az üzleti és politikai életben
203

egyar|nt – infiltr|ció, korrupció, pénzmos|s révén.
A nemzetközi szervezett bűnözés a drogkereskedelembő1, az illeg|lis fegy ver-, nő- és
szervkereskedelemből, a pénzügyi csal|sokból sz|rmazó hatalmas bevételeit – mintegy évi
500 milli|rd USD-t – elsősorban az offshore pénzügyi centrumok útj|n tudja tiszt|ra mos-

201

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime.

207

202
203

L. Fehér Lenke, i.m.
Uo.

208

ni, amelyek kiv|ló lehetőséget nyújtanak az |llami szab|lyoz|s elől való elbúj|sra. Gyakran
teljesen hi|nyoznak a bűnözők elrettentésének eszközei, beleértve a felügyeletek működését is. Sok esetben a politikai akarat is hi|nyzik arra, hogy együttműködjenek a külföldi
szervezetekkel a pénzmos|s megakad|lyoz|s|ra, nem tesznek eleget a nemzetközi felkéréseknek, és nem működnek együtt m|s |llamok nyomozó hatós|gaival sem. Ugyanakkor a
szervezett bűnözés m|r beépült a legnagyobb és legpatin|sabb pénzügyi intézményekbe is
és a részvénypiacok elterjedésével igen nehéz azt megmondani, hogy a szervezett bűnözői
csoportok hatalmas éves bevételeikbő1 milyen nagy, jó hírű cégeket vontak m|r ir|nyít|suk al|. Ennek megfelelően azt sem lehet tudni, hogy a feltörekvő orsz|gokban lezajlott
privatiz|ciók sor|n mely - esetleg kulcsfontoss|gú - cégeket vagy |gazatokat v|s|roltak
meg. Különösen a kis orsz|gok vannak kitéve ennek a fenyegetésnek. A folyamattal p|rhuzamosan megﬁgyelhető, hogy a szervezett bűnözők az adott nemzet|llamok döntéshozói
és bírói kulcspozícióiban igyekeznek kapcsolatokat v|s|rolni, jelentős mennyiségű pénzt
fordítanak korrump|l|sra. Elsősorban a döntéshozatal közelében lévő p|rtokat, politikusokat és a legfelsőbb vagy a tevékenységükkel kapcsolatos pozícióban lévő bír|kat igyekeznek
megv|s|rolni. Ezen kívül korrupció útj|n akarj|k befoly|solni a rendőrséget, m|s nyomozó
hatós|gokat (különösképpen a v|m- és pénzügyőrséget), valamint az ügyészséget is. A nemzetközi közösség az ezekben a jelenségekben rejlő veszélyek miatt hat|rozott fellépést sürget
mind a szervezett bűnözés, mind az annak pénzügyi alapjait jelent6k|bítószer-kereskedelem, a pénzügyi csal|sok vagy a tiltott fegyverkereskedelem ellen. A nemzetközi közösség
felismerte, hogy a szervezett bűnözői csoportokat az oﬀshore pénzügyi centrumoktól csak
akkor tudja t|vol tartani, ha ezek a centrumok egy minim|lis nemzetközi standardhoz
igazodnak. Azoknak a jogrendszereknek, amelyek nem felelnek meg ezeknek a minim|lis
előír|soknak, különböző szankciókkal kell szembenézniük. Az Amerikai Egyesült Államok
péld|ul néh|ny csendes-óce|ni kis sziget|llam vonatkoz|s|ban megtiltotta bankjainak és
cégeinek, hogy kapcsolatba lépjenek ezzel a területtel. A legnagyobb orsz|gok ugyanakkor
törekednek arra, hogy az oﬀshore pénzügyi centrumokkal kétoldalú |llamközi meg|llapod|sokat is kössenek. Ezeknek célja elsősorban az, hogy a nagy orsz|gok érdekeit sértő
pénzmos|si és szervezett bűnözői akciók nyomoz|sa sor|n a nemzeti hatós|gok gyorsan és
akad|lytalanul juthassanak hozz| adatokhoz, illetve néh|ny egyezmény a nyomozó hatós|gok sz|m|ra közvetlen nyomoz|si lehetőséget biztosít a m|sik orsz|g területén. Mind az
ENSZ-ben, mind az OECD-n belül folyamatos szakértői munka folyik annak kiderítésére,
hogy az adott nemzet|llami jogrendszereken belül mely szab|lyok azok, amelyek elősegítik
a szervezett bűnözés terjedését. Elsősorban a titokvédelem szab|lyainak módosít|sa v|lt
szükségessé. A bank-, üzleti vagy ügyvédi titok r|mutat a titokhoz való jogos mag|nérdek,
valamint a közérdek ellenőrzési és felügyeleti jog|nak a szemben|ll|s|ra. Ugyanakkor a
szervezett bűnözés nemzetközi elterjedése megmutatta, hogy a közérdek h|ttérbe szorít|sa
a mag|nérdekkel szemben végül is a mag|nérdeket is sérti.

209

A nemzetközi szervezett bűnözéstől függetlenül az offshore területekkel összefüggésben szükséges r|mutatni a vil|g pénzügyi és gazdas|gi biztons|g|t veszélyeztető kock|zatokra, amelyek az offshore területek sz|m|nak és az azokon elhelyezett tőke mennyiségének a növekedéséből erednek. A szakértői terminológia k|ros adóversenynek (harmful
tax competition) nevezi azt a jelenséget, amikor a gazdas|gi t|rsas|gok az egyes |llamok
adóz|si szab|lyait azzal kerülik meg, hogy a tevékenységnek egyik vagy m|sik részét offshore területekre helyezik |t. A tevékenységek közti sz|ml|z|s pedig m|r lehetőséget ad
arra, hogy a tényleges jövedelem az offshore területeken keletkezzen. A kitelepülés olyan
mértékű, hogy m|r a közeli jövőben is a nemzet|llamok működését biztosító adó- és illetékbevételek jó része egyszerűen eltűnhet. A jelenséggel szembeni hatékony nemzet|llami
fellépést akad|lyozza, hogy az |llamok egym|ssal is versenyben |llnak a nemzetközi tőke
vonz|s|ért vívott küzdelemben. Ennek megfelelően ink|bb adómentességet és különböző
t|mogat|sokat biztosítanak abból a célból, hogy a nemzetek feletti v|llalatok és befektetési intézmények az adott orsz|gba telepítsék termeléseiket, kutat|si, szolg|ltat|si tevékenységüket, vagy egyszerűen ott ruh|zzanak be. Ez a k|rtékony adóverseny pedig, kiegészülve
a munkaerő alacsonyabb fizetésével, m|r ak|r az Európai Unióból is elszívhatja a befektetéseket és a termelést. Ennek következménye a nagymértékű munkanélküliség lehet,
ami nemcsak gazdas|gilag, hanem politikailag is destabiliz|lhatja ak|r a leggazdagabb
térségeket is. Megfigyelhető az offshore területek szerepe a vil|g pénzügyi biztons|g|t fenyegető legutóbbi pénzügyi v|ls|gokban is. Ezért mielőbb hatékony nemzetközi fellépésre
van szükség. A nemzetek feletti pénz|raml|s egyébként is olyan méreteket ölt, hogy az
m|r a legnagyobb orsz|gok nemzetbiztons|gi érdekeit is veszélyezteti. Az igazi megold|st
nem is az offshore területek külön|lló szab|lyoz|sa, hanem a vil|g pénzügyi rendszerének
204

újragondol|sa jelentheti.
A nemzetközi szervezett bűnözésből eredő biztons|gi kock|zatok között ki kell emelni
tov|bb| az illeg|lis k|bítószer-kereskedelem t|rsadalomromboló hat|sait. A szervezett bűnözéshez kapcsolódó pénzmos|son és korrupción túl r| kell mutatni, hogy a k|bítószerek a
t|rsadalom minden részét – a t|rsadalmi és csal|di kapcsolatokat is – képesek szétzil|lni,
különösen a fiatalokra veszélyesek, és a k|bítószer megszerzése érdekében egyre többen
követnek el bűncselekményeket. Ez oda vezet, hogy az |llamok függetlenségét, stabilit|s|t
205

és mag|t a demokr|ci|t is t|mad|s éri.
Ugyanígy a demokr|cia alapvető intézményeit és értékeit t|madja a nemzetközi terrorizmus is. A nemzetközi terrorizmus több sz|llal kapcsolódik a nemzetközi szervezett
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bűnözés egyéb form|ihoz, infrastruktúr|ja és financi|lis h|ttere jórészt a nemzetközi szervezett bűnözésre épül. Ugyanakkor a nemzetközi szervezett bűnözés kisz|mítható profitorient|lts|g|val, kiz|rólag anyagi haszonszerzés |ltali motiv|ciój|val szemben a terrorista
bűncselekmények mögött politikai, ideológiai motívumok húzódnak meg, az erőszak ir|nya pedig gyakran kisz|míthatatlan, irracion|lis, v|ratlan és különösen v|logat|s nélküli.
A nemzetközi szervezett bűnözéssel ellentétben a nemzetközi terrorizmus keresi a médianyilv|noss|got. A legjelentősebb különbség, hogy a szervezett bűnözés anyagi hasznot
akar húzni a fenn|lló t|rsadalmi rendből és a vil|ggazdas|gi helyzetből, ezért érdeke,
hogy ez viszonylag v|ltozatlan form|ban fennmaradjon, míg a terrorizmus éppen ezt a
206
rendet akarja elpusztítani. A nemzetközi terrorizmus saj|toss|gaira tekintettel az ellene
való fellépés sor|n a nemzetközi közösségnek a nemzetközi szervezett bűnözéssel szembeni küzdelemben kidolgozott nemzetközi együttműködési eszközökön túlmenően újabb
megold|si lehetőségeket kell keresnie.
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XI.
A TERRORIZMUS ÉS HATÁSA
AZ EMBERI JOGOK GYAKORLÁSÁR A

A terrorizmus az erőszak alkalmaz|s|nak, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégi|ja,
amelynek elsődleges célja félelem, zavar keltése és ennek révén meghat|rozott politikai eredmények elérése. A terrorizmus esetében az erőszak közvetlen |ldozatai, k|rvallottjai legfeljebb csak szimbolikus kapcsolatban |llnak az akció valódi célj|val, kiv|laszt|suk m|sodlagos jelentőségű, legtöbbször véletlenszerű. A terrorizmus modern form|inak kialakul|s|ban
fontos szerepe van a tömegmédia létrejöttének, mely nemzetközi méretekben képes az embe207

reket az erőszak sokkoló jeleneteinek részeseivé tenni, azok hat|s|t felfokozni. A modern
terrorizmus az ellenfeleit, és azok jelképeit igyekszik t|madni még a személyekben is. A
terrorista szervezetek működéséhez és a terrorista tevékenységhez szükséges feltételek (szervezetalakít|s szabads|ga, inform|ciók szabad |raml|sa) a szabadabb t|rsadalmakban kedvezőbbek, ezzel magyar|zható, hogy a hidegh|ború alatt szinte kiz|rólag Nyugat-Európ|ban
208

történtek terrort|mad|sok.
Az Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én ért terrort|mad|ssal új biztons|gpolitikai
idősz|mít|s vette kezdetét, r|tapintva a globaliz|lódó vil|g érzékeny pontj|ra: a terrorszervezetek módszerei viharos sebességgel v|ltoznak, gyarapodnak, „nemzetköziesednek”. A „klasszikus” gépeltérítéses akciókat felv|ltott|k az emberrabl|sok és robbant|sos merényletek, az
amerikai nagyv|rosokat sújtó, sokkoló merénylet-sorozat pedig megmutatta: a repülőgépeltérítés nem csup|n követelések kikényszerítésére, hanem kv|zi fegyverként is szolg|lhat.
A legújabb kori terrorizmus eseményei előtérbe helyezték az iszl|m radikaliz|lódott erőit,
a muszlim vil|g szélsőséges ideológusait, színre lépett a kor|bban szinte alig ismert al-Kaida.
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A terror-vil|gh|lózat sejtjei nehezen azonosíthatóak, a biztons|gérzetet radik|lisan romboló eszközeik meghökkentőek, alkalmaz|suk v|ratlan. A 2003. november 20-i isztambuli, majd a 2004.
m|rcius 11-i madridi merényletek nyom|n l|tható lett, hogy az iszl|m radik|lisok – az „ősellenségként” sz|mon tartott Egyesült Államok mellett – képesek és készek a „vén Európa” demokr|ci|i
elleni akciók végrehajt|s|ra is. A sokkot okozó események fókusz|ban m|r nem csup|n a rombol|s
209

és a félelemkeltés, hanem a politikai befoly|sol|s sz|ndéka |llt.
A nemzetközi szakirodalom egyre hat|rozottabban elkülöníti a nemzetközi terrorizmuson belül
a régi típusú terrorizmust az új típusú terrorizmustól. Az új típusú nemzetközi terrorizmus jellemzője, hogy nem megvalósítható célokért küzd, azaz követelései nem teljesíthetőek; t|mad|si opciói
korl|tlanok, célpontjai a jelképes objektumokon túl v|logat|s nélküliek (civilek). A hagyom|nyos
fegyverek mellett új és szokatlan módszereket is alkalmaznak, nincs előzetes ﬁgyelmeztetés, és meg210

jelentek az öngyilkos akciók is.
A terrorizmus technikai infrastruktúr|ja napjainkban szorosan összefonódik a szervezett bűnözés
infrastruktúr|j|val, így a terrorcselekményekhez szükséges eszközök (pl. robbanószerek, fegyverek) is
egyszerűen beszerezhetők mindenütt, ahol a szervezett bűnözés is hasonló eszközöket haszn|l fel tevékenysége sor|n. A szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolat|nak m|sik fontos bizonyíték|t m|r
régóta a két csoporttípus azonos ﬁnanci|lis h|ttérében – elsősorban az illeg|lis drogkereskedelemben,
az embercsempészetben, a nőkereskedelemben, a pénzmos|si akciókban stb. – l|ttatja sz|mos elemző. Bizonyos értelemben hasonló szemléletet tett mag|év| a nemzetközi közösség is, amely a terrorizmus elleni küzdelem egyik kulcsfontoss|gú területének tekinti a terrorizmus ﬁnanci|lis h|tterének
korl|toz|s|t és meggyengítését. A terrorizmus ﬁnanszíroz|sa elleni küzdelem azonban jóval nehezebb
és kevésbé hatékony az új típusú terrorizmust képviselő csoportok esetében: egyrészt, mert az |ltaluk
elkövetett merényletek megszervezése és végrehajt|sa – miként azt New York, Madrid és London péld|ja is mutatja – viszonylag olcsó; m|srészt, mert sz|mos szakértő szerint a merényletekhez szükséges
pénzügyi tranzakciókn|l e terror-csoportok könnyen megkerülhetik, és valószínűleg meg is kerülik,
211

a „hivatalos és követhető” csatorn|kat. Ugyanakkor a terrorizmussal, a terrorizmus t|mogat|s|val
összefüggő feketelist|z|s gyakorlat|t nemcsak hatékonys|gi, célszerűségi, hanem emberi jogi szem212

pontból is komoly bír|latok érik, különösen az elj|r|si garanci|k hi|nya miatt.
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Az Európai Unió először 2001 decemberében – a 2001. szeptember 11-i terrort|mad|sokat
követően – fogadott el korl|tozó intézkedéseket terrorcselekményekben részt vevő személyek
és szervezetek ellen. Az ENSZ Alapokm|ny|nak VII. fejezete alapj|n elfogadott 1373 (2001)
ENSZ BT-hat|rozat végrehajt|sa érdekében az Unió elfogadta a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmaz|s|ról szóló 2001/931/KKBP tan|csi közös |ll|spontot, valamint a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korl|tozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tan|csi rendeletet. A
2001/931/KKBP közös |ll|spont meghat|rozza a terrorcselekményekben részt vevő személyek,
csoportok és szervezetek list|ra vételének kritériumait, és beazonosítja a terrorcselekményeknek
minősülő cselekményeket, amelyekre a rendőrségi és igazs|gügyi együttműködés keretében
fokozott intézkedések vonatkoznak. A 2580/2001/EK tan|csi rendelet a jegyzékben szereplő személyek, csoportok vagy szervezetek valamennyi pénzeszközének, vagyoni értékének és
gazdas|gi erőforr|s|nak befagyaszt|s|ról rendelkezik. Emellett meg|llapítja, hogy semmiféle
pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdas|gi erőforr|st – sem közvetve, sem közvetlenül
– nem lehet a rendelkezésükre bocs|tani. Ugyanakkor előír humanit|rius célú mentességeket
is, amelyek bizonyos körülmények között – mint péld|ul élelmiszerek, gyógyszerek vagy jogi
költségek kiﬁzetése – lehetővé teszik a pénzeszközök felhaszn|l|s|t.
A 2001/931/KKBP közös |ll|spont 1. cikkének (3) bekezdése meghat|rozza a „terrorcselekmény” jelentését. Eszerint a „terrorcselekmények ” olyan sz|ndékos cselekmények,
amelyek jellegük vagy összefüggéseik révén súlyos k|rt okozhatnak egy orsz|gnak vagy
egy nemzetközi szervezetnek, és amelyeket a nemzeti jog bűncselekményként hat|roz meg.
Ezek közé tartoznak a következők:
– emberélet elleni merényletek,
– személyek testi épsége elleni merényletek,
– emberrabl|s vagy túszszedés,
– korm|nyzati vagy egyéb közintézmény, közlekedési rendszer, infrastruktur|lis létesítmény
súlyos k|rosod|s|nak előidézése,
– légij|rmű, hajó vagy m|s közlekedési vagy |rusz|llít|si eszköz elfoglal|sa,
– fegyverek, robbanóanyagok vagy nukle|ris, biológiai vagy vegyi fegyverek gy|rt|sa, birtokl|sa, megszerzése, sz|llít|sa, rendelkezésre bocs|t|sa vagy felhaszn|l|sa, valamint biológiai
és vegyi fegyverek kutat|sa és fejlesztése,
– részvétel terrorista csoport tevékenységében, ideértve inform|ciók vagy anyagi erőforr|sok
rendelkezésre bocs|t|s|t, vagy a csoport tevékenységének ﬁnanszíroz|s|t b|rmilyen módon, annak tudat|ban, hogy az hozz|j|rul a csoport bűnöző tevékenységeihez.
Ahhoz, hogy ezek a cselekmények terrorcselekményeknek minősüljenek, abból a célból kell
elkövetni őket, hogy a lakoss|got komolyan megfélemlítsék, vagy egy korm|nyt vagy egy nemzetközi szervezetet jogellenes módon arra kényszerítsenek, hogy az valamilyen cselekményt meg-
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tegyen vagy ne tegyen meg, vagy hogy súlyosan megingass|k vagy lerombolj|k egy orsz|g vagy egy
213

nemzetközi szervezet alapvető politikai, alkotm|nyos, gazdas|gi vagy t|rsadalmi felépítését.
Vitathatatlan, hogy a terrorizmus alapjaiban fenyegeti a demokratikus t|rsadalom működését, az emberi jogok élvezetét, az egyéni szabads|gjogok gyakorl|s|t. A terrorizmus közvetlenül
fenyegeti az élethez és testi épséghez, valamint a tulajdonhoz való jogot, al||ssa a biztons|gérzetet és a biztons|ghoz való jog élvezetét. A terrorista csoportok |ltal elkövetett akciók az uralkodó nemzetközi jogi felfog|s értelmében nem tekinthetők emberi jogi jogsértéseknek, mert
214

ilyen jogsértéseket csak az |llamok követhetnek el, ugyanakkor a terrorista cselekmények
bűncselekménynek minősülnek, amelyekkel szemben az |llamok – az emberi jogok védelmére
ir|nyuló pozitív kötelezettségeikre is tekintettel – kötelesek fellépni. Mindazon|ltal a nemzetek
közössége hamar felismerte, hogy nemcsak maguk a terrorista cselekmények, hanem az azokra adott |llamhatalmi v|laszok is széles körben veszélyeztetik az emberi jogok érvényesülését.
A terrorizmus elleni harcban elfogadott korl|tozó intézkedések gyengíthetik a demokratikus
t|rsadalom működését, és ezzel maguk is hozz|j|rulnak a terrorista akciók céljainak megvalósít|s|hoz, nevezetesen az egyetemes érvényre aspir|ló (nyugatinak tartott) demokratikus t|rsadalmi és emberi jogi értékek gyengítéséhez és felsz|mol|s|hoz. Ez a felismerés a különböző
nemzetközi szervezetekben olyan politikai jellegű hat|rozatok és nyilatkozatok elfogad|s|hoz
vezetett, amelyek hangsúlyozt|k, hogy a terrorizmus elleni harc sor|n is tiszteletben kell tartani
az emberi jogok védelmére vonatkozó norm|kat.
A folyamatban élen j|rt az Európa Tan|cs, amelynek Miniszteri Bizotts|ga 2002. július 11-én
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elfogadta az emberi jogokról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló útmutatót. A dokumentum preambulum|ban meg|llapítja, hogy a terrorizmus súlyosan sérti az emberi jogokat, veszélyt
jelent a demokr|ci|ra és célja a törvényesen megalakított korm|nyok destabiliz|l|sa, valamint a
pluralista polg|ri t|rsadalom al||s|sa. Hat|rozottan elítéli, igazolhatatlan és büntetendő cselekménynek tekinti a terrorizmus minden cselekményét és módszerét. Meg|llapítja ugyanakkor,
hogy nemcsak lehetséges, de szükséges is olyan módon harcolni a terrorizmus ellen, amely az emberi jogokat és a jog|llamis|g elveit, adott esetben pedig a nemzetközi humanit|rius jog szab|lyait
is tiszteletben tartja, kiz|rva az önkényesség és a diszkriminatív vagy rasszista b|n|smód minden
megnyilv|nul|s|t. Hangsúlyozza, hogy az |llamok kötelessége, hogy megvédjék a területükön
élők emberi jogait, különösen az élethez való jog|t a terrorista cselekményektől. Az |llamoknak
együtt kell működniük a terrorista cselekmények elkövetőinek, szervezőinek és t|mogatóinak
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igazs|gszolg|ltat|s elé |llít|sa és felelősségre von|sa érdekében, és az |ldozatoknak megfelelő k|r216

talanít|st kell nyújtani.
M|r ez a dokumentum is r|mutatott, hogy a terrorizmus elleni küzdelemnek mag|ban kell
foglalnia olyan hosszú t|vú intézkedéseket is, amelyek célja a terrorizmus okainak megelőzése,
különösen a t|rsadalmi kohézió, valamint a multikultur|lis és a vall|sközi p|rbeszéd előmozdít|sa
útj|n. A terrorizmus terjedéséhez vezető okokról és azok kezeléséről az Európa Tan|cs keretében
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2007 |prilis|ban rendeztek konferenci|t, amelyen többek között a következő problém|kat jelölték meg a terrorizmust elősegítő okok között:
– a gyökértelenné v|lt emberek elidegenedése és identit|sv|ls|ga;
– a gyors t|rsadalmi és politikai v|ltoz|sok és az ezzel j|ró nehézségek, amelyeket az erőszakos
célokat kitűző politikai szereplők kihaszn|lnak;
– szélesebb körű politikai konﬂiktusok, amelyekre úgy tűnik, nincs igazs|gos megold|s;
– az igazol|s és a mozgósít|s érdekében visszaélés a vall|ssal;
– szelektív történelmi leír|sok, amelyek a terrorizmust a megal|z|sra és elnyom|sra adott
igazs|gos v|laszként mutatj|k be;
– a szól|sszabads|ggal és a sajtószabads|ggal való visszaélés az erőszakra buzdít|s érdekében;
– kettős erkölcsi mércék létezése.
A „kettős mérce” problém|j|val kapcsolatban megjegyzendő, hogy a terrorizmussal összefüggő deﬁníciós problém|k egyik legfõbb oka, hogy a meghat|roz|s bizonyos tekintetben érték-, illetve (hatalmi) érdek-függő – ezért nem csup|n |ltal|nos mor|lis, ﬁlozóﬁai, ideológiai
értékek és előfeltevések függvénye, hanem (helytől, időtől, és t|rsadalmi-politikai rendszertől,
közegtől és szitu|ciótól függően) igen gyakran kemény stratégiai illetve taktikai politikai-gazdas|gi hatalmi érdekviszonyokhoz is kötött. Az egyes |llamok eltérő érdekei pedig alkalmasint a nemzetközi együttműködés lehetőségeit és a terrorizmus elleni együttes fellépés esélyeit
218
is ronthatj|k. Anthony Giddens, angol szociológus ezt az értékv|laszt|si dilemm|t (amit
gyakran a „kettős mérce” alkalmaz|s|nak tekintünk) a „szabads|gharcos” és a „terrorista”
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L. még: Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts (Adopted by the Committee of Ministers on 2
March 2005 at the 917th meeting of the Ministers’ Deputies)
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=829533&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FF
BB55&BackColorLogged=FFAC75
International Conference “Why terrorism? Addressing the Conditions Conducive to the Spread of Terrorism”
Conclusions (Strasbourg, 25-26 April 2007) http://www.coe.int/t/e/legal_aﬀairs/legal_co-

operation/ﬁght_against_
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terrorism/8_Conference/Conf%20Prev%20Terr%20(2007)%20E%20Conclusions.pdf
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Kiss Zoltán László: A terrorizmus elleni küzdelem szociológiai természetű kihívásai.
Forrás: http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2005/4/2005_4_31.html
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közötti különbségtétellel szemlélteti. Ugyanis valój|ban a terrorist|k és a gerill|k is kisaj|títj|k maguknak azt a hatalmat, amelyet az |llam saj|t monopólium|nak tekint – az erőszak
219

alkalmaz|s|nak jog|t (politikai célok érdekében). A különbség teh|t csak céljaiknak a minősítő/értékelő |ltali megítélésében lelhető fel.
A terrorizmus h|tterének erősödésével kapcsolatban r| kell mutatni a szegénység és az
egyenlőtlenség mellett a működésképtelen |llamok problém|j|ra is. Sz|mos terrorszervezet
azzal képes jelentős t|rsadalmi b|zisra szert tenni ezekben az |llamokban, hogy kv|zi |llami funkciókat is betölt: péld|ul szoci|lis, egészségügyi segélyrendszert, iskolah|lózatot tart
fenn, munkahelyteremtő v|llalkoz|sokat, és a biztons|g szavatol|s|t ígérő karhatalmi és pa220

ramilit|ris szervezeteket működtet.
Az említett konferencia résztvevői szerint az okok megfelelő kezelése érdekében fokozott
nemzetközi együttműködés szükséges, különösen a nemzetközi terrorizmus elleni |tfogó
ENSZ egyezmény elfogad|sa. A terrorizmus elleni intézkedéseknek összhangban kell lenniük az emberi jogok, a demokr|cia és a jog|llamis|g követelményeivel, valamint a t|rsadalmi
igazs|goss|g elveivel. Az intézkedések kiz|rólag és közvetlenül csak a terrorcselekmények elkövetői ellen ir|nyulhatnak, nem valamely nemzeti, etnikai vagy vall|si közösség ellen. A vil|g
különböző régióiban történt terrorista cselekmények és megnyilv|nul|sok értelmezésénél és
értékelésénél el kell kerülni a politikai, etnikai vagy vall|si alapokon nyugvó kettős mérce
alkalmaz|s|t (nemzeti és nemzetközi szinten egyar|nt). Olyan nyitott politikai rendszert kell
létrehozni és fenntartani, amelyben leg|lis úton kifejeződhetnek a sérelmek, ezért biztosítani
kell az emberi jogok védelmét és demokr|cia működését. Hatékony intézkedéseket kell tenni
a struktur|lis egyenlőtlenségek kezelésére, tov|bb| a szélsőséges ideológi|k ellensúlyoz|s|ra,
az azok vonzerejét növelő kock|zati tényezők csökkentésére. A korm|nyoknak felelős, etikus
és sz|mon kérhető külpolitik|t kell folytatniuk, belpolitikailag pedig a bev|ndorlók integr|ciój|nak, a kultur|lis sokféleségnek az előmozdít|s|ra kell törekedniük az interkultur|lis és a
vall|sok közötti p|rbeszéd útj|n. A közvéleményt t|jékoztatni kell a terrorizmus veszélyeiről,
és be kell vonni a megelőzésbe.
Az Európa Tan|cshoz hasonlóan, amelynek terrorizmus elleni fellépése h|rom pilléren
– a jogi fellépés erősítésén, az alapvető értékek védelmén és az okok kezelésén – nyugszik, az
ENSZ is a nemzetközi együttműködés erősítésére törekszik a terrorizmussal szembeni jogi
eszközt|r megteremtése és felhaszn|l|sa terén, ugyanakkor az emberi jogok tiszteletben tart|s|nak követelményére ﬁgyelmeztet, és előtérbe helyezi a terrorizmus terjedéséhez vezető okok
kezelésének kérdését. Az ENSZ 2006. szeptember 20-|n elfogadott Glob|lis Terrorizmus-el-
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Anthony Giddens: Szociológia. Budapest, Osiris, 1995, 366.
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T|las Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hat|sa a nemzetközi biztons|gra és Magyarorsz|g
biztons|g|ra. Forr|s:

http://www.mtaki.hu/docs/all_in_one/talas_peter_nemzetkozi_terrorizmus.pdf
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leni Stratégi|ja elsőként ezeknek az okoknak a felsz|mol|s|hoz szükséges intézkedéseket
foglalja össze. Az okok között – amelyek ugyanakkor nem igazolj|k a terrorista cselekményeket
– a megoldatlan konﬂiktusokat, az emberi jogok megsértését, jog|llamis|g hi|ny|t, az etnikai,
nemzeti, vall|si diszkrimin|ciót, a politikai kirekesztést és a t|rsadalmi-gazdas|gi marginaliz|ciót emeli ki, amelyek kezelésére szolg|ló eszközök: a nemzetközi vit|k békés rendezése,
béketeremtés és békefenntart|s; a kultúr|k, vall|sok közötti p|rbeszéd, megértés előmozdít|sa,
ideértve a vall|si defam|ció megelőzését, valamint oktat|s és t|jékoztató kamp|nyok útj|n a
vall|si tolerancia növelését; a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósít|sa, a szegénység felsz|mol|sa, a gazdas|gi növekedés előmozdít|sa; a fenntartható fejlődés biztosít|sa; t|rsadalmi
felz|rkóztat|si programok, a ﬁatalok munkanélküliségének kezelése; a megfelelő korm|nyz|s,
az emberi jogok és a jog|llamis|g előmozdít|s|t célzó programok; valamint a terrorista cselekményre felbujt|st tiltó intézkedések.
A nemzetközi szervezetekben a terrorizmus elleni küzdelem keretében eddig elsősorban a
terrorcselekmények elkövetőinek felelősségre von|s|nak nemzetközi együttműködés útj|n
történő lehetővé tétele érdekében születtek jogilag kötelező okm|nyok, amelyek a kiadni vagy
megbüntetni elvre épülnek. Ilyen péld|ul az Európa Tan|cs keretében 1977-ben elfogadott, a
terrorizmus visszaszorít|s|ról szóló európai egyezmény is, amelynek ma 46 európai |llam részese. Ezekre az egyezményekre különösen azért volt szükség, mert sokan és sok|ig a terrorista
akciókat politikai bűncselekményeknek tekintették, amelyekre a kiadat|si egyezmények nem
terjedtek ki, illetve a feltételezett elkövetők politikai üldözésétől tartottak. Azonban azokban az esetekben is biztosítani kellett, hogy a terrorcselekmények elkövetői ne maradjanak
büntetlenül, amikor az elkövetés helye szerinti |llam részére kiad|snak jogi akad|lyai voltak,
ugyanakkor a kiadni kért személy tartózkod|si helye szerinti |llam büntetőjogi szab|lyainak
hat|lya nem terjedt ki az elkövetett cselekményre (hiszen többnyire külföldön, külföldi személy, külföldiek ellen követte el). Ilyen estekben a nemzetközi szerződésekre volt szükség a
büntető joghatós|g megalapoz|s|hoz, illetve a nemzetközi bűnügyi jogsegély feltételeinek
megteremtéséhez.
A nemzetközi terrorizmus legújabb hull|m|nak következtében előtérbe kerültek a terrorcselekmények megelőzésére ir|nyuló törekvések. Az ilyen intézkedések megerősítését célozza
az Európa Tan|cs 2005-ben elfogadott, a terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye is. Ez
az egyezmény a terrorizmus deﬁníciój|t illetően az egyéb nemzetközi szerződések |ltal meghat|rozott cselekményekre utal, amelyek megelőzése érdekében a nemzetközi együttműködés
kiterjed az inform|ció-|tad|sra, a rendfenntartó erők képzésére, a tapasztalatcserére. Az |llamok kötelezettséget v|llalnak a terrorizmussal kapcsolatos bizonyos előkészítő cselekmények
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büntetendővé nyilv|nít|s|ra és megbüntetésére – a jogi személyekre is kiterjedően –, mint
péld|ul a terrorcselekmények elkövetésére felhív|s, terrorizmusra toborz|s vagy terrorizmusra
kiképzés. Az |llamok tov|bb| kötelezik magukat, hogy a lehető legteljesebb mértékben együttműködnek a terrorcselekmények nyomoz|sa sor|n, jogsegélyt nyújtanak a bizonyítékok beszerzéséhez. Ha a kiadat|snak – emberi jogi szempontok ﬁgyelembe vételével – akad|lya van,
maguk folytatj|k le a büntetőelj|r|st. Az egyezmény rendelkezik a nemzeti terrorizmus-megelőzési politika kialakít|s|nak szükségességéről is, amelybe be kell vonni a civil t|rsadalmat
is, és amelynek alapvetően a tolerancia és megértés előmozdít|s|ra kell épülnie. Különösen
fontos ez a szempont annak fényében, hogy az iszl|m fundamentalizmus jegyében elkövetett terrort|mad|sok következtében a nyugati t|rsadalmakban erőteljesen megnövekedett
a muszlim-ellenesség, amelynek megnyilv|nul|sai – az emberi jogokat sértő |llamhatalmi
intézkedések mellett – nemzeti és nemzetközi szinten egyar|nt fokozz|k azokat a t|rsadalmi
feszültségeket, amelyek hozz|j|rulnak a terrorist|k céljainak, és ezen keresztül a terrorizmus
eszközének t|mogatotts|g|hoz.
Az ENSZ keretében még nem sikerült elfogadni a nemzetközi terrorizmus elleni |tfogó
egyezményt, amelynek kidolgoz|sa az 1990-es évek közepe óta napirenden van. A m|r nagyrészt elkészült tervezet véglegesítésének és elfogad|s|nak legfontosabb akad|lya, hogy b|r az
|llamok |ltal|ban egyetértenek a nemzetközi terrorizmus felsz|mol|s|nak fontoss|g|val, a
gyakorlatban a terrorizmus deﬁníciój|val kapcsolatos lényeges kérdésekben eltérnek az |ll|spontok. Nincs egyetértés abban, hogy mi a terrorizmus, ez milyen kapcsolatban |ll péld|ul
a nemzeti felszabadító mozgalmakkal, valamint ennek fogalma al| tartozik-e az |llamterror,
az |llam fegyveres erőinek tevékenysége. A tervezet értelmében az |llamok a terrorista cselekmények büntetendővé nyilv|nít|sa mellett köteleznék magukat, hogy nem szerveznek és
nem ﬁnanszíroznak ilyen cselekményeket m|s |llamok területén, nem is ösztönzik és nem toler|lj|k az ilyen cselekményeket, tov|bb| a menekültügyi elj|r|sokban is ﬁgyelembe veszik a
menedékkérő terrorizmussal kapcsolatos érintettségét. Az inform|ciócsere mellett v|llaln|k,
hogy nemzetközi bűnügyi együttműködési és kiadat|si egyezményeket kötnek és érvényesí222

tik a kiadni vagy megbüntetni alapelvet.
Végezetül r| kell mutatni arra is, hogy noha a terrorizmus elleni fellépés szinte minden
nemzetközi szervezet napirendjén szerepel és a nemzetközi együttműködés keretében ezzel a
glob|lis biztons|gi kihív|ssal foglalkoznak legtöbbet (amint tal|n a szakirodalomban is ezt
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a témakört t|rgyalj|k legtöbbet és a legtöbb szempontból ), a terrorfenyegetettség valódi
mértéke nem akkora, mint a t|rsadalomban (főként a nyugati t|rsadalomban) a terrorfenye-
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getettség érzete. Ezért különösen meg kell fontolni, hogy a szabads|gjogok milyen mértékű
korl|toz|sa fogadható el szükségesnek és ar|nyosnak a terrorizmus elleni küzdelemben a
224

biztons|g megteremtésének igényével.
A terrorfenyegetettség mértékét jelentősen befoly|solja többek között az, hogy milyen
típusú terrorizmussal kell egy-egy orsz|gnak vagy térségnek szembenéznie. A terrorcsoportok túlnyomó többsége napjainkban is csup|n lok|lis, nemzeti vagy szubregion|lis szinten
tevékenykedik. Egy m|sik részük ugyan region|lis, esetleg régiókon is |tívelő hatókörrel
rendelkezik, de az esetek többségében itt is viszonylag pontosan behat|rolhatók azok a területek, amelyeket fenyegetnek (pl. a török–kurd, ir|ni, palesztin milit|ns csoportok). S végül
ott vannak az új típusú, glob|lis terrorizmus képviselői, akiket ugyan 2001 szeptemberében
ismert meg a nagyközönség, de m|r kor|bban is követtek el merényleteket, legfeljebb ezek
akkor nem kaptak olyan nagy médianyilv|noss|got. R| kell mutatni, hogy Európa a baszk,
az északír, a korzikai szeparatist|k, a görög, a spanyol és az olasz anarchist|k elleni több
évtizedes küzdelmét a szabads|gjogok jelenleg kil|t|sba helyezett korl|toz|sa nélkül vívta,
s ha nem is volt képes felsz|molni ezek tevékenységét, de legal|bbis elviselhető mértékűre
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csökkentette az |ltaluk jelentett biztons|gi kock|zatot. Kérdés, hogy az új típusú (al-Kaida
típusú) terrorizmus milyen új saj|toss|gokkal rendelkezik, amelyekre tekintettel a szabads|gjogok korl|toz|sa alkalmas eszköz lehet az ellene való hatékony fellépésre? Vajon megfelelő,
célravezető eszköz-e péld|ul a média szabads|g|nak korl|toz|sa, és vajon megéri-e azt az
|rat, amelyet – ak|r a demokratikus értékek felad|s|val, ak|r a gazdas|gi növekedésre gyakorolt hat|sokkal – meg kellene ezért ﬁzetnünk. A globaliz|ció kor|ra jellemző terrorizmus
korl|toz|s|hoz ugyanis a globaliz|lt kommunik|ció (a személyek és az inform|ció |raml|sa)
korl|toz|s|n keresztül vezet az út.
A vil|gh|ló jelentette virtu|lis infrastruktúra nem csup|n glob|lis kommunik|ciós csatorn|t biztosít, és nem csak a személyes kapcsolatot teszi nélkülözhetővé a különböző terrorist|k
és terrorista csoportok között, de péld|ul a kereskedelmi forgalomban beszerezhető anyagokból és eszközökből össze|llítható robbanószerek és -szerkezetek elkészítésére vonatkozó kézikönyveivel lényegében kiiktathatóv| teszi a hagyom|nyos illeg|lis fegyver- és robbanószerpiacokat is. Tov|bb| ma a terrorizmusnak a tömegmédia biztosítja a legnagyobb publicit|st.
Pontosan tiszt|ban vannak ezzel a terroristacsoportok vezetői is, akik merényleteik színhelyéül, illetve t|rgy|ul éppen ezért m|r régóta lehetőség szerint olyan célpontokat v|lasztanak, melyek szimbolik|juk vagy jelentőségük miatt a nemzetközi média ﬁgyelmének középpontj|ban
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|llnak. Az al-Kaida-típusú terrorizmus e tekintetben valój|ban csup|n egyetlen újdons|ggal
szolg|lt: olyan merényleteket igyekszik elkövetni, amelyek nagysz|mú hal|los |ldozattal j|rnak, s így cselekedeteik óhatatlanul a híradók első sz|mú hírévé lépnek elő. Az azonban, hogy
e merényleteket (péld|ul a Word Trade Center, a Pentagon vagy Beszl|n esetében), illetve
annak következményeit (péld|ul Madridban és Londonban) „breaking news”-ként, vagyis a
merényletek elkövetésével szinte egy időben l|tja a vil|g, m|r nem a terrorszervezetek, hanem
a napjaink televízióinak és televízióz|s|nak az érdeme. Paradox módon tal|n éppen a gyors
t|jékoztat|sra hivatkozó televíziók teszik a legnagyobb szolg|latot a terrorist|knak azzal,
hogy a merényletek, illetve azok következményeinek repetitív bemutat|s|val tov|bb gener|lj|k nézőikben a terrorizmustól való félelmet, és irre|lisan megnövelik a terrorcsoportok,
a terrorist|k, illetve tevékenységük jelentőségét. Mert miközben kétségtelen, hogy az elmúlt
néh|ny év sor|n |ltal|ban nőtt a vil|g terrorveszélyeztetettsége, azt azért kor|ntsem |llíthatjuk (különösen nem Európ|ban és Észak-Amerik|ban), hogy t|rsadalmaink biztons|g|t
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a nem |llami biztons|gpolitikai szereplők e csoportjai befoly|soln|k legerőteljesebben.
A
terrorizmus saj|toss|gaiból eredő ilyen torzító hat|sokra tekintettel különösen fontos, hogy
a civil t|rsadalom megfelelő kontroll-mechanizmusokat alakítson ki a biztons|g fokoz|s|ra
hivatkozó |llamok szabads|gkorl|tozó törekvéseivel szemben, és ugyanez a civil t|rsadalom
r|ir|nyítsa a korm|nyzatok ﬁgyelmét arra, hogy erőfeszítéseiket a terrorizmus okainak, illetve a terrorizmus t|mogatotts|ga okainak felsz|mol|s|ra kell összpontosítaniuk.
A terrorizmusnak ugyanis az említett – könnyen hozz|férhető, az |llamok |ltal nehezen ellenőrizhető, korl|tozható – technikai infrastruktúr|n túl megfelelő t|rsadalmi infrastruktúr|ra is szüksége van. A jelenleg legveszélyesebbnek tekintett, új típusú terrorizmus
esetében, amelyet „iszl|m terrorizmusnak” is nevez a köznyelv, ezt a t|rsadalmi infrastruktúr|t nemzetközi szinten elsősorban a fejlődő vil|gbeli muzulm|n orsz|gok lakoss|ga, kil|t|stalan helyzetű ﬁatals|ga biztosítja, ugyanakkor a nyugati t|rsadalmakban is fellelhető a
t|rsadalmi b|zisa („homegrown terrorism”). Ehhez olyan, viszonylag nagy létsz|mú muzulm|n közösségre van szükség, melyen belül megtal|lható az a szűk réteg, amely t|mogatja,
vagy legal|bbis toler|lja a terrorista módszereket. A németorsz|gi muszlim közösségben végzett felmérés szerint szoros összefüggés van a radikaliz|ció és a marginaliz|cióval és diszkrimin|cióval kapcsolatos tapasztalatok között. Ugyanakkor nincs automatikus összefüggés
az erőszak alkalmaz|s|nak t|mogat|sa és az iszl|m ir|nti szimp|ti|k között. A muszlimok
ugyanazon mechanizmusok következtében v|lhatnak potenci|lis terrorist|kk|, mint a német ﬁatalokat fogékonny| teszik az idegengyűlölő propagand|ra és a jobboldali szélsőséges
eszmékre. A muszlim lakoss|g körében végzett vil|gméretű Gallup felmérés szerint csak a
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megkérdezettek 7 %-a tartozik a politikailag radik|lisok közé, akik t|mogatj|k az erőszak
alkalmaz|s|t, és indítékaik nem annyira vall|siak, mint ink|bb politikai eredetűek, és a
muszlimok |ltal elszenvedett vélt vagy valós politikai és t|rsadalmi megal|ztat|sok – köztük
a közvéleményben (és részben a politik|ban) a muszlimoknak a terrorist|kkal való azonosít|sa, az iszl|m vall|ssal szembeni megvetés megnyilv|nul|sai – |ltal befoly|soltak. A potenci|lis terrorista ut|npótl|s mértéke – b|r ez csak becsülhető, nem mérhető adat – nagyj|ból
megegyezik a nyugati t|rsadalmakban az erőszakos bűncselekményeket elkövető lakoss|g
227

ar|ny|val. Az európai orsz|gok muszlim közösségeinek vezetői hangsúlyozz|k, hogy a
terrorizmusnak semmilyen alapja az iszl|m vall|sban, sőt az emberéletek kiolt|sa minden
körülmények között a vall|s |ltal tiltott cselekedet. Ezek a hangok azonban a médi|ban
alig hallhatóak, ehelyett az elszigetelt szélsőséges eseményeket és magatart|sokat tükrözik
|ltal|nos jelenségként. A muszlim közösségek ezért megprób|lj|k „hangosabban” közzétenni
az erőszak teológiai elítélését és nyitni a helyi közösségek felé: a holland muszlimok péld|ul
228

mecsetjeiket is megnyitott|k szomszédaik előtt. Ez a helyi közösségek közötti p|rbeszéd
fontos eleme a terrorfenyegetettség-érzet csökkentésének.
A 2005. július 7-ei londoni merénylet – ahol a robbant|sok elkövetõi a mintegy 1,6 milliós nagy-britanniai muzulm|n kisebbség ún. m|sodik gener|ciós tagjai közül kerültek ki
– is r|mutatott a valódi multikultur|lis p|rbeszéd hi|ny|ból eredő problém|kra. Arra, hogy
jelenleg a multikultur|lis együttélés bizonyos helyeken t|rsadalmi integr|ció helyett csup|n
gettósod|shoz és t|rsadalmi szegreg|cióhoz vezető egym|s mellett élést jelent, ahol az oktat|si és szocializ|ciós rendszer évtizedes tevékenységének eredményét (még ha kis sz|mban is)
könnyen „felülírhatja” egy néh|ny hónapos pakiszt|ni „vall|si kurzus”. Ezért elv|rható lenne, hogy azok a politikusok, akik ma a szabads|gjogok korl|toz|s|ban l|tj|k biztons|gunk
z|log|t, olyan t|rsadalmi programokon is elgondolkodjanak, amelyek enyhítik az említett
229

helyzetből adódó t|rsadalmi feszültségeket. A ﬁatal muszlimok |ltal tapasztalt igazs|gtalans|g-érzet és elidegenedés problém|j|nak kezelésének megkezdése nem a szélsőségesek
győzelmét jelentené, hanem az európai liber|lis értékekét, mert megmutatn|, hogy minden
egyén és minden kisebbség egyenlő értékű.
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XII.
A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKR A
ÉS AZ ÁLLAMOK POLITIK ÁJÁR A

Az amerikai m|sodlagos jelz|logpiac összeoml|sa nyom|n kialakult nemzetközi pénzügyi v|ls|g, majd az annak re|lgazdas|gra gyakorolt hat|sai folyt|n kibontakozó glob|lis gazdas|gi v|ls|g
teljesen |tírta a nemzetközi biztons|gi napirendet, h|ttérbe szorította a többi glob|lis biztons|gi
kihív|s kezelését, a nemzetközi közösség – részben együttműködve, részben az |llamok ön|llóan – a
gazdas|gi v|ls|gkezelés sürgető feladataira összpontosít. A gazdas|gi v|ls|g valóban glob|lis jelenség,
mag|n hordozza a globaliz|ció valamennyi saj|toss|g|t. R|mutat a pénzpiacok és a gazdas|g glob|lis összefonód|saira, és ezek következtében a nemzetközi közösség tagjainak egym|srautalts|g|ra.
Ugyanakkor szemlélteti a globaliz|ciónak azt a saj|toss|g|t is, hogy fokozza az egyenlőtlenségeket,
hiszen a v|ls|g a legszegényebbeket sújtja a legnagyobb mértékben, akiknek mindennapi megélhetése is veszélybe került (munkanélküliség növekedése, nyugdíjalapok veszteségei következtében), míg
a leggazdagabbak sokszor mindössze kicsit kevésbé gazdagok lettek. Ugyanez az |llamok szintjén
is igaz: a szegényebb, eladósodottabb |llamokat jobban sújtja a v|ls|g, mert mozg|sterük a v|ls|g
hat|sainak kezelésében kisebb.
A v|ls|gnak ugyanakkor több elemző szerint – a negatív hat|sok ellenére – pozitív hozadékai is
lehetnek a nemzetközi közösség sz|m|ra. A v|ls|g a v|ltoz|s esélyét hordozza mag|ban: az |llamokban minden eddiginél erősebben tudatosodhat az egym|srautalts|guk ténye, és ez a nemzetközi
összefog|s fokoz|s|ra késztetheti őket. Egyesek felvetik a glob|lis pénzügyi korm|nyz|s kialakít|s|nak szükségességét; ez olyan pragmatikus együttműködést jelentene, amely az Európai Szén- és
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Acélközösség mint|j|ra megalapozn| az együttműködés későbbi kiterjesztését m|s területekre is.
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A v|ls|g r|ir|nyíthatja a nemzetközi ﬁgyelmet a pénzügyi szab|lyoz|s és felügyelet, valamint a
v|llalatir|nyít|s norm|ira és növelheti a nyom|st a helyes ir|nyít|s (good governance) nemzet232

közi, sőt tal|n még szupranacion|lis szab|lyoz|sa ir|ny|ban is. A helyzetben rejlő m|sik nagy
lehetőség, hogy a v|ls|g kezelésére, a gazdas|g élénkítésére sz|nt pénzeszközök felhaszn|l|sa
összekapcsolható a klímav|ltoz|s elleni küzdelemmel. A gazdas|g-ösztönző csomagokat a megújuló energia szektor növekedésének előmozdít|s|ra kell összpontosítani az energiaforradalom
beindít|s|hoz, amely biztosítja a jövőben a fenntartható növekedést. Ez hatékonys|g és előrel|t|s kérdése, így kapcsolhatók össze a sürgős és a fontos feladatok. A ﬁnanszíroz|shoz mintaként
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szolg|lhatnak az EU struktur|lis alapjai.
A v|ls|g okainak elemzése és megértése nagyon fontos lépés ahhoz, hogy |tl|ssuk, meddig
mélyülhet a v|ls|g, és hogyan l|balhatunk ki belőle. Jelen tanulm|ny részletes elemzésre
nem v|llalkozik, csak az okkeresések két ir|ny|ra kív|n r|mutatni: a piac mechanizmusaiban
rejlő okokra, illetve az igazgat|s, felügyelet, szab|lyoz|s hi|nyoss|gaira v|llalati, nemzeti és
nemzetközi korm|nyzati szinten.
A v|ls|got az Egyesült Államokban az ingatlanbuborék kipukkan|s|val a m|sodlagos jelz|logpiac bedőlése indította el, azonban a v|ls|gnak ennél mélyebb okai vannak. A közelmúltban
jelent meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) egy tanulm|nya, amely szerint a v|ls|g
mögött alapvetően a növekvő egyenlőtlenségek |llnak, s hogy az amerikai csal|dok a csökkenő re|lbérüket ellensúlyozt|k az eladósod|ssal. A v|ls|g mögött a túltermelés – kapacit|sfelesleg
– |ll, azaz kereslethi|ny, amit a spekul|ciós pénzek eddig elfedtek. Ezeknek a pénzeknek a nagy
része most megsemmisült. Tarthatatlann| v|lt az is, hogy a vil|gban olyan jövedelemkülönbsé234

gek jöttek létre, amelyeket nem indokoltak a termelékenység különbségei. A piac l|thatatlan
mechanizmusai most kikényszerítik majd, hogy ezek a jövedelemkülönbségek mérséklődjenek.
A v|ls|g tov|bbi tényezője a termelékenység növekedési ütemének centrumorsz|gokban megﬁgyelhető lassul|sa, ami nagyrészt annak az eredménye, hogy a hum|n erőforr|sok kizsigerelését
m|r nem lehet tov|bb fokozni. Kutat|sok szólnak arról, hogy rohamosan terjednek a lelki, illetve
lelki eredetű betegségek, melyek a munkaerőpiac „rugalmasít|s|val”, azaz a munkahelyek egyre
bizonytalanabb| v|l|s|val és a közösségek felboml|s|val függenek össze. Mindez a vil|gszerte
tapasztalható mor|lis, ezen belül bizalmi v|ls|g egyik tényezője is.
Az elméletek m|sik csoportja a rossz korm|nyz|sban keresi az okokat, nem egyszerűen a
kapitalizmus v|ls|g|t l|tja a jelenlegi helyzetben, amely a piac kudarca mellett a pénzintézeti
rendszer különböző részei aszimmetrikus szab|lyoz|s|nak és a gyenge felügyeletnek is köszön-
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hető. R|mutatnak többek között, hogy különösen megdöbbentő a teljes európai integr|ció és
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a transznacion|lis ellenőrzés hi|nya a pénzügyi szektorban. A gazdas|g valamennyi szintjén
jelentkező intézményi, szab|lyoz|si és ellenőrzési hi|nyoss|gok és zavarok legink|bb a pénzügyi
szféra l|tv|nyos és robban|sszerű globaliz|ciój|hoz köthetők. Az új inform|ciós és kommunik|ciós technik|k alapj|n a pénzpiacok glob|lis méretekben kapcsolódtak össze, s a széleskörű
liberaliz|l|s és deregul|ció a szféra robban|sszerű integr|ciój|t eredményezte. Ez az integr|ció
azonban elsősorban „negatív integr|ció” volt, egy „|tfogó nyit|s”, miközben a „pozitív integr|ció” (intézményépítés és szab|lyoz|s) elmaradt. A jelenség a glob|lis integr|ciónak |ltal|nos
jellemzője, de a szfér|ban a folyamatok dinamik|ja, intenzit|sa és komplexit|sa alapj|n különö236

sen dr|mai következményei lettek.
A jelenlegi vil|ggazdas|gi v|ls|g rendkívül összetett jelenség. A likvidit|si v|ls|g mellett jelentkeznek a klasszikus ciklikus túltermelési v|ls|g jegyei, és kiélezetten érhetők tetten a struktur|lis problém|k („struktur|lis v|ls|g”), különösen az intézményi és szab|lyoz|si hi|nyoss|gok
összefüggésében. Nagyon súlyos az a kultur|lis és mor|lis leépülés, ami a t|rsadalomban, a közéletben és a médi|ban eluralkodott, s aminek egyértelműen glob|lis összefüggései vannak. Azaz
összességében tekinthetjük a jelenséget t|rsadalmi-gazdas|gi modell-v|ls|gnak is.
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A válság lehetséges hatásai a nemzetközi kapcsolatokra

1. Fordulópont vagy a m|r létező trendek felerősödése?
A gazdas|gi v|ls|gok mindig a gazdas|gi erőviszonyok |trendeződésével j|rnak, ami tükröződik
az |llamok nemzetközi kapcsolatainak v|ltoz|s|ban is. Az elemzők a mostani gazdas|gi v|ls|gtól
is ilyen |trendeződéseket v|rnak, amelyek részben m|r létező tendenci|k felgyorsul|s|nak következményei lehetnek. Sokan az USA (és a Nyugat) hanyatl|s|nak kezdetét/jelét l|tj|k a v|ls|gban,
m|sok azonban úgy gondolj|k, hogy nem annyira a Nyugat hanyatl|s|t, mint ink|bb m|sok
238

felemelkedését tapasztalhatjuk a nemzetközi kapcsolatokban.
A feltörekvő |llamok gazdas|gi
hatalm|nak megerősödésével megv|ltozik a nemzetközi hatalmi egyensúly, ami korl|tozza majd
az Egyesült Államok képességét, hogy egyedüli szuperhatalomként cselekedjen. Mindamellett
– megtép|zott nemzetközi tekintélye ellenére, amelynek az Obama adminisztr|ció |ltali hely-
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re|llít|s|hoz sokan nagy reményeket fűznek – az USA hyper-hatalmi pozíciója (katonai ereje,
versenyképes gazdas|ga, a jövő húzó|gazatait jelentő technológi|k terén fenn|lló dominanci|ja, kultur|lis befoly|sa miatt) v|rhatóan nem szűnik meg, de ez a szuprem|cia m|r
nem jelent majd automatikusan mindenhatós|got, azaz a hatalmat a multipol|ris vil|g ke239

retei között konszenzuss| kell alakítani a valódi vezető szerep megtart|sa érdekében. Az
Egyesült Államoknak politikai és katonai akcióihoz szüksége lesz demokratikus legitimit|sú
szövetségeseinek, különösen az Európai Unió tag|llamainak politikai t|mogat|s|ra, mert
Európ|nak sokkal kedvezőbb a megítélése a vil|g egyes részein, és a stabiliz|ció nem-katonai
eszközeinek felhaszn|l|sa, a békefenntart|s és a v|ls|gkezelés terén értékes tapasztalatokkal és szakértelemmel rendelkezik. Kamp víziója szerint az euro-atlanti együttműködést
kiterjesztően kell értelmezni, bele kell vonni a hasonló demokratikus értékeken alapuló |llamokat a vil|g m|s régióiból (Ausztr|lia, Új-Zéland, még Jap|n is beleértendő), felélesztve
a „Nyugat” eltűnőben lévő fogalm|t a szabads|g, demokr|cia, piacgazdas|g, pluralizmus
és jog|llamis|g egyedül|lló kombin|ciój|nak leír|s|ra. M|sok erőteljesen kétségbe vonj|k,
hogy a Nyugat – politikai megosztotts|g|ra tekintettel – egységes szereplőként lenne képes
240

fellépni a nemzetközi kapcsolatok alakít|s|ban.
Által|nosan elterjedt nézet, hogy a v|ls|g véget vet az USA hegemóni|j|nak, a hidegh|ború ut|n tapasztalt szuprem|ci|j|nak, ehelyett egyfajta „primus inter pares” pozíciót fog be241

tölteni (amelyért Kína lesz a legfőbb vetélyt|rsa), és az egypólusú vil|g multipol|ris vil|gg|
alakul. Kérdéses azonban, hogy milyen mélységű, terjedelmű és tartamú lesz a gazdas|gi v|ls|g: még nem l|tható biztosan, hogy mely orsz|gok milyen mértékben lesznek érintettek, így
az sem, hogy az erőviszonyok milyen jellegű és mértékű |trendeződése v|rható a nemzetközi
színtéren. Sokan az 1929-es nagy gazdas|gi vil|gv|ls|ghoz hasonlítj|k a jelenlegi v|ls|got,
azonban nem hagyható ﬁgyelmen kívül, hogy akkor még nem létezett a nemzetközi szervezeteknek és a kozmopolita civil szervezeteknek a jelenlegihez hasonló rendszere, amely tompíthatja a v|ls|g kedvezőtlen hat|sait. Fontos, hogy a nemzetközi szervezetek alkalmazkodjanak
a v|ltozó erőviszonyokhoz, különben a feltörekvő |llamok kikerülhetik ezeket a szerveze242

teket és új együttműködési kereteket hozhatnak létre (l. G20). Az előttünk |lló kihív|s,
hogy a Nyugat békés hanyatl|s|val egyidejűleg a lehető legtöbb nyugati liber|lis politikai és
gazdas|gi értéket megmentsük, aminek feltétele, hogy a multipol|ris vil|got realit|sként fogadjuk el és az új típusú glob|lis együttműködés és korm|nyz|s esélyének tekintsük. Ennek
a glob|lis korm|nyz|snak kell kezelnie Kína, India, Oroszorsz|g és Brazília felemelkedését,
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valamint Európa és az Egyesült Államok relatív hanyatl|s|t. Az utóbbi hatalmaknak addig
kell az új glob|lis korm|nyz|s kialakít|s|ra összpontosítaniuk, amíg még megfelelő hatalom243

mal rendelkeznek, így biztosíthatj|k haladó értékeik fennmarad|s|t.
Egyelőre sz|mos olyan orsz|g megerősödését jósolj|k az elemzők (pl. Oroszorsz|g vagy Kína),
244

amelyekben nem a demokr|cia értékrendje uralkodik. Minthogy a v|ls|g ok|t is sokan a szabad
piac kudarc|ban l|tj|k, mindenképpen a szabadkereskedelmi modell vonzerejének csökkenése
245

v|rható. A demokratikus piacgazdas|g vonzerejének fennmarad|sa, a vil|gban a demokr|cia értékei előmozdít|s|nak sikere attól függ, hogy a demokratikus |llamok hogyan kezelik a v|ls|got:
ha sikeresebbek a v|ls|gkezelésben, mint a nem-demokratikus |llamok, akkor a pluralizmus
246

vonzereje valój|ban még növekedhet is. Mindez attól is függ, hogy Kína hatalmas gazdas|g|ban
és t|rsadalm|ban milyen folyamatok mennek végbe, elindul-e Kína a demokratiz|lód|s útj|n. Az
uralkodó elmélet szerint a feltörekvő középoszt|ly lassan elkerülhetetlenül nagyobb politikai befoly|sra törekszik, a vezetők elsz|moltathatós|g|t követeli (különösen, ha a központi korm|nyzat
nem tudja fenntartani a gazdas|gi növekedést, vagy nem v|laszol az életminőséget fenyegető
olyan kihív|sokra, mint a környezetszennyezés, egészségügyi ell|t|s és oktat|s minőségének javít|sa), így kikényszeríti a demokratiz|lód|st. Nagyobb nyitotts|got követel az is, ha a jövőben a
csúcstechnológia alkalmaz|sa ir|ny|ban akarj|k fejleszteni a gazdas|got. Oroszorsz|ggal és az energiaforr|sok felett rendelkező m|s |llamokkal kapcsolatban nem fűznek ilyen reményeket a demokratiz|lód|shoz, amennyiben az energia|rak tartósan magasan maradnak és ezek az orsz|gok
247

nem kényszerülnek gazdas|gaik diverziﬁk|l|s|ra.
A gazdas|gi hatalom |trendeződése sor|n az |llamkapitalizmus térnyerése, illetve az |llamkapitalizmus működtetésének módszerei nemzetközi szinten is feszültségek forr|s|v| v|lhatnak.
L|tható, hogy az |llami tulajdonban lévő v|llalat-óri|sok a geopolitikai befoly|sszerzés eszközeként haszn|lhatók (l. Gazprom), ugyanakkor a külföldi |llam tulajdon|ban lévő v|llalatok |ltali
befektetések, felv|s|rl|sok a fogadó |llam t|rsadalma részéről ellenérzéseket v|lthatnak ki, mert az
|llam szuverenit|s|t veszélyeztető tényezőnek tekinthetők. A következő évtizedek gazdas|gi fejlődése sor|n egyébként is a nemzetközi konﬂiktusok nagyobb esélyével kell sz|molnunk a szűkös
természeti erőforr|sok feletti rendelkezési jogért való küzdelem következtében. Az energia-ínséget
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csak hosszabb t|von, lassú |t|ll|si folyamat eredményeként enyhítheti a megújuló energiaforr|sok
alkalmaz|s|nak elterjedése. Új technológi|k kifejlesztésére is szükség lesz, mert a jelenlegiek még
nem képesek megfelelő szinten kielégíteni a szükségleteket. A megújuló energi|k felhaszn|l|s|ra
történő |t|ll|s a nemzetközi viszonyokban stabiliz|ló tényező lehet az energia-függőség csökkentésével, ugyanakkor, ha túl gyorsan sikerülne a fosszilis energiahordozók ir|nti szükségletet csökkenteni, az gyengíthetné, destabiliz|lhatn| az olajkitermelő |llamokat. Az energiaigény mellett
egyre növekvő igény tapasztalható az élelem-elő|llít|s alapj|ul szolg|ló, mezőgazdas|gi művelésre
alkalmas földterületek ir|nt. Az ezen erőforr|sokért való rivaliz|l|st nemcsak a népesség növekvő élelmiszer-igénye erősíti, hanem a mezőgazdas|gi művelésre alkalmas földterületek – részben
a klímav|ltoz|s hat|sainak köszönhető – csökkenése is. Ez utóbbi jelenség szorosan összefügg a
megfelelő mennyiségű és minőségű víz hi|ny|val, amit az elkövetkező évekre az egyik legsúlyosabb
biztons|gi kock|zatként prognosztiz|lnak.
Az elkövetkező évek, évtizedek gazdas|gi-t|rsadalmi folyamatai feltehetően kedveznek majd a
nemzetközi terrorizmus veszélye csökkenésének (ahogy a muszlim ﬁatalok sz|m|ra új gazdas|gi
lehetőségek nyílnak, a veszélyes méretű ﬁatals|ggal rendelkező t|rsadalmak öregednek, és növekszik a politikai pluralizmus), ugyanakkor nőhet a nukle|ris fenyegetés veszélye ak|r a terrorista
szervezetek, ak|r a „gyenge” |llamok (failing states) részéről.
A nemzetközi színtéren a szereplők sokfélesége (|llamok, nemzetközi szervezetek, nem-korm|nyzati szervezetek) és sokszorozód|sa v|rható, ami erősítheti is a nemzetközi együttműködést (a mai hézagok kitöltésével), de ak|r gyengítheti, fragment|lhatja is azt (pl. egy erősebb |zsiai regionalizmus).
Hosszú t|von sz|mos olyan bizonytalans|gi tényező van, amely miatt nem lehet előre l|tni a nemzetközi viszonyok alakul|s|t. Ezen tényezők közé tartozik Kína és Oroszorsz|g demokratiz|lód|s|nak
kérdése mellett az esetleges karizmatikus vezetők hat|sa, az energia|t|ll|s megvalósul|s|nak üteme,
vagy ak|r az a kérdés, hogy hogyan sikerül Európ|ban, Jap|nban és Oroszorsz|gban kezelni a demogr|ﬁai kihív|sokat. Jelentősen befoly|solhatja a nemzeti és nemzetközi szintű gazdas|gi és politikai
folyamatokat a nők gazdas|gi-t|rsadalmi szerepének, politikai befoly|s|nak alakul|sa is. A nők fokozott mértékű munk|ba |ll|sa egyes orsz|gokban hozz|j|rulhat a túlnépesedés csökkentéséhez, m|sutt
viszont éppen a t|rsadalom elöregedéséből eredő munkaerő-csökkenést ellensúlyozhatja, vagy péld|ul
Európ|ban a muszlim nők munk|ba |ll|sa elősegítheti a muszlim lakoss|g integr|ciój|t (b|r ez kétélű
fegyver, mert a hagyom|nyos csal|d felboml|sa hozz|j|rul a ﬁatalok körében a terrorizmust t|mogató fundamentalista eszmék terjedéséhez). A nők aktívabb politikai részvétele pedig a tapasztalatok
szerint ahhoz vezet, hogy az |llam nagyobb ﬁgyelmet fordít a szoci|lis kérdésekre (l. Svédorsz|g), az
egészségügyre, környezetvédelemre és a fejlesztési együttműködésre, tov|bb| a nők politikai vezetés248

ben való részvételének növekedése rendszerint a korrupció szintjének csökkenésével.
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Jelenleg még kisz|míthatatlan az is, hogy az |llamok hogyan reag|lnak a mai gazdas|gi
v|ls|gra, milyen módszerekkel igyekeznek azt kezelni. Európ|ban a protekcionizmus erősödése
vagy az USA bez|rkóz|sa a nemzetközi instabilit|st növelheti. Ugyanakkor a v|ls|g egyik első
érzékelhető hat|sa a nemzetközi gazdas|gi kapcsolatokban a protekcionizmus megerősödése, a
munkahelyek megtart|sa célj|ból importkorl|tozó intézkedések bevezetése. A protekcionizmus
növekvő veszélyére ﬁgyelmeztettek a davosi Vil|ggazdas|gi Fórumon is, valamint arra, hogy az
ilyen intézkedések tov|bb mélyítik a v|ls|got. A vil|ggazdas|gi v|ls|g következtében egyebek
között visszahúzódóban a glob|lis kereskedelem. Az elmúlt hetekben olyan kereskedelmi nagyhatalmak, mint az Egyesült Államok, Kína és Németorsz|g arról sz|moltak be, hogy a múlt év
végén csökkent az exportjuk, miközben decemberben a nemzetközi légi |rufuvaroz|s mennyi249

sége ötödével esett vissza.
Rövid t|von a v|ls|g felveti annak veszélyét, hogy a szűkös pénzügyi erőforr|sokat az |llamok
elvonj|k a nemzetközi priorit|soktól, péld|ul csökkentik a fejlesztési segélyeket. Ugyanakkor a
fejlesztési együttműködésre sz|nt összegek csak töredékét teszik ki annak az összegnek, amelyet
az európai korm|nyok a különböző mentőcsomagok sz|m|ra tal|ltak költségvetéseikben. A fejlesztési segélyek csökkentése alig javíthatna az |llamh|ztart|sok adóss|g|n, ugyanakkor súlyos
t|rsadalmi következményekkel j|rna. Megnövelné a fejlődő orsz|gokban az instabilit|st és így
újabb migr|ciós hull|mokat indítana el, noha az EU külpolitik|j|nak középpontj|ban eddig is a
fejlődés és a biztons|g közötti kapcsolat |llt, így komoly tekintélyvesztéssel j|rna, ha éppen
akkor |llna el ettől a logik|tól, amikor a gyakorlatban legink|bb szükséges annak hatékony
250

végrehajt|sa a rendszer stabiliz|l|s|nak részeként. A forr|sok csökkentése helyett ink|bb a
hatékonys|got növelő reformokra van szükség, a fejlesztési segélyeket új megközelítés szerint és
251

új, hatékonyabb felhaszn|l|st biztosító struktúr|k keretében kell elosztani. Ugyanakkor az
az EU előnyére v|lhatna, ha a védelmi kiad|sok esnének a v|ls|gkezelő intézkedések ﬁnanszíroz|s|hoz szükséges költségvetési megszorít|sok |ldozat|ul. Ez ösztönzést jelenthetne a tag|llamoknak, hogy megerősítsék a közös védelmi politik|t és így csökkentsék a védelmi kiad|sok
252

megkettőzését azok hatékonyabb felhaszn|l|s|val.
A legpesszimist|bb forgatókönyvek szerint a v|ls|g ak|r h|borúhoz is vezethet. Minden nagy
vil|ggazdas|gi |trendeződés h|borús konﬂiktus lehetőségét rejti mag|ban. A szűkös gazdas|gi
erőforr|sokért való küzdelem felerősíti a geopolitikai befoly|sszerzés jelentőségét, feléledhetnek
a hagyom|nyos területi vit|k az |llamok között. Ha a recesszió elmélyül és depresszióv| v|lik,
éveken keresztüli magas lesz a munkanélküliség, tov|bb gyorsul a tőke koncentr|ciója, akkor
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teret hódíthatnak a szélsőjobboldali, radik|lis eszmék, és a gyakorlati terrorizmus is. A fasizmus
elterjedését és a m|sodik vil|gh|borút is a nagy vil|ggazdas|gi v|ls|g előzte meg. A h|borús
253

konﬂiktus veszélyét erősíti, ha a v|ls|g ut|n a hadiipar v|lik a gazdas|g húzó|gazat|v|. Ezért is
fontos, hogy a v|ls|gkezelés sor|n az erőforr|sokat m|s |gazatok húzó|gazatt| fejlesztése ir|ny|ba
tereljék, mint péld|ul a megújuló energi|k hasznosít|s|ra alapuló technológi|k fejlesztése, amely
egyéb nemzetközi biztons|gi kock|zatok, mint a glob|lis felmelegedés és az azzal együtt j|ró
migr|ciós és egészségügyi kock|zatok kezelését is elősegíti. A nemzetközi biztons|g megerősítése
érdekében fontos lenne a nemzetközi szervezetek, a glob|lis korm|nyz|s intézményeinek a megerősítése is, hogy a fegyveres konﬂiktusok megelőzésében hatékonyabban vehessenek részt, mint
tették elődeik a m|sodik vil|gh|ború előtt.

2. A glob|lis korm|nyz|s intézményrendszerének |talakít|sa/kialakít|sa
A v|ls|g r|mutatott a nemzetgazdas|gok összefonód|s|nak mértékére, az |llamok egym|srautalts|g|ra, megmutatta a nemzeti politikai cselekvés korl|tait, az összefog|s szükségességét, ezért a
nemzetközi közösségben megerősödött az a meggyőződés, hogy a glob|lis korm|nyz|s intézményeit meg kell erősíteni. A ma működő multilater|lis intézményeket létrehoz|sukkor (a m|sodik
vil|gh|borút követően) nem a mai multipol|ris, erősen összefonódott és sok tekintetben sokkal
nyitottabb vil|g viszonyainak megfelelően tervezték, azok nem tükrözik az |llamok gazdas|gi
és demogr|ﬁai viszonyaiban azóta bekövetkezett v|ltoz|sokat, erőeltolód|sokat, sem a köz- és a
254
mag|nszektor szerepében bekövetkezett v|ltoz|sokat. A Vil|ggazdas|gi Fórum 2008 novemberében tartott csúcstal|lkozój|n aj|nl|sok fogalmazódtak meg arról, hogy ezeket az intézményeket, köztük a Biztons|gi Tan|csot, |t kell alakítani. A glob|lis biztons|gi kock|zatoknak a glob|lis
korm|nyz|s eszközeivel való kezelésének hatékonys|g|t péld|zza az Egészségügyi Vil|gszervezet
(WHO) j|rv|nyügyi és megﬁgyelő és t|jékoztat|si h|lózat|nak működése. A köz- és mag|nszektor erőinek egyesítésére is jó példa a HIV/AIDS elleni fellépés területén az a glob|lis pénzügyi
alap, amely lehetővé tette, hogy a veszélyeztetett népesség vil|gszerte könnyebben hozz|juthasson
az antiretrovir|lis gyógyszerekhez. Ezzel szemben a glob|lis korm|nyz|s eszközrendszerének hi|nyoss|gai következtében m|s fontos glob|lis kock|zatok, mint péld|ul a klímav|ltoz|s kezelése
esetében nem sikerült semmilyen előrelépést tenni. Ezeknek a céloknak az elérését a jövőben
különösen veszélybe sodorhatja a globaliz|ciótól elfordul|s, amely a gazdas|gi v|ls|g nyom|n elsőként a protekcionista intézkedésekben jelentkezik, és könnyen ahhoz vezethet, hogy az |llamok
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nem hajlandóak együttműködni nemcsak a klímav|ltoz|s, hanem egyéb biztons|gi kérdések, a
geopolitikai feszültségek kezelése kérdésében sem. Fenn|ll a veszélye tov|bb| annak is, hogy az
|llamok a rövidt|vú gazdas|gi tűzoltó intézkedések meghozatalakor szem elől tévesztik az intézkedések (vagy azok elmarad|sa, pl. az egészségügyi infrastruktúra területén történő beruh|z|sok
esetén) hosszabb t|vú hat|sait, s ez a rövidl|t|s a glob|lis biztons|gi kock|zatok erősödéséhez,
255

esetleg a későbbi gazdas|gi fejlődés visszafog|s|hoz vezethet. Mindezek a tényezők a glob|lis
korm|nyz|s erősítésének szükségessége ir|ny|ba mutatnak a pénzügyi szab|lyoz|stól kezdve a
vízügyi együttműködésig.
Annak ellenére, hogy erősödik a felismerés, hogy a hat|rokon |tnyúló problém|kat az egyes
|llamok nem tudj|k hatékonyan kezelni, és ezért növekszik a hatékony glob|lis korm|nyz|s szükségessége, nem nagy reményeket fűzhetünk ahhoz, hogy a glob|lis korm|nyz|s kérdésében az
|llamok |tfogó és egységes megközelítést fogadnak el. Nemcsak az |llamok érdekei fragment|lódnak, hanem azzal is sz|molni kell, hogy a nemzetközi színtéren új glob|lis szereplők jelennek
meg (nem-|llami szereplők, beleértve ak|r a transznacion|lis bűnözői csoportokat is), illetve sz|muk szaporodik, akik befoly|solj|k az érdekviszonyokat és egyes |llamok érdekérvényesítésének
hatékonys|g|t. A túl sok intézmény is csökkentheti a cselekvés hatékonys|g|t, csakúgy, mint a
regionalizmus esetleges erősödése Ázsi|ban, ami h|rom nagy pénzügyi és kereskedelmi blokk
(Észak-Amerika, Európa és Kelet-Ázsia) létrejöttéhez, az |llamok között új szövetségi rendszerek
kialakul|s|hoz vezethet. Egy amerikai elemzés szerint még a Biztons|gi Tan|cs új |llandó tagjairól
256

való meg|llapod|s is elérhetetlennek tűnik a következő 15-20 évben. A jelenlegi tendenci|k alapj|n azt valószínűsítik, hogy a glob|lis korm|nyz|s 2025-re csak egym|st |tfedő, gyakran
eseti jellegű és fragment|lt kísérletek halmaza lesz |llandóan v|ltozó érdekkoalíciók mentén. A
feltörekvő hatalmakat illetően úgy gondolj|k, hogy azok nem lesznek hajlandóak a főbb nemzetközi gazdas|gi kérdésekben kompromisszumot kötni, meg akarj|k őrizni gazdas|gpolitikai
mozg|sterüket, és m|sokra hagyj|k az olyan glob|lis kihív|sok kezelésének terheit, mint péld|ul
a terrorizmus, a klímav|ltoz|s vagy az energiabiztons|g. A glob|lis korm|nyzati deﬁcitre v|laszul
egyes konkrét kérdésekre fókusz|ló h|lózatok jöhetnek létre |llamok és nem-|llami szereplők
részvételével. Az ilyen h|lózatok magja egyes esetekben lehet egy olyan nemzeti vagy nemzetközi
szakértői bizotts|g vagy testület, amelynek feladata, hogy az adott téma egyes vonatkoz|sairól
jelentést készítsen. Ezek a h|lózatok segíthetnek az |llamok közötti meg|llapod|sok inform|lis
h|ttérmunk|val történő kidolgoz|s|ban, amelyet azt|n a nemzet|llamok hivatalosan is felv|llalhatnak, elfogadhatnak, elkerülve annak a l|tszat|t, hogy a megold|st egy nemzetközi szervezet kívülről erőltette r|juk.
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A glob|lis korm|nyz|s esélyeivel szembeni pesszimizmus a jelenlegi tendenci|k alapj|n
mindenképpen indokolt. Ahhoz, hogy ne ez a forgatókönyv valósuljon meg, jelentős fordulatra van szükség az |llamok hozz||ll|s|ban. Kérdés, hogy a jelenlegi gazdas|gi v|ls|g elegendő
sokkhat|st gerjeszt-e ahhoz, hogy ez a fordulat bekövetkezzen. Egyelőre azonban a glob|lis
258

korm|nyz|s intézményrendszere sz|m|ra többek |ltal követendő példaként |llított Európai
Unióban is a protekcionizmus erősödése, a széthúz|s, az összehangolt fellépés hi|nya tapasztalható. Egységes, közösségi szintű v|ls|gkezelés helyett a tag|llamok egyéni v|ls|gkezelő
intézkedéseinek tömegéről hallhatunk. Mindez nem növeli az optimizmust a glob|lis szintű
együttműködés megerősödésének kil|t|sait illetően.

Az állam gazdasági és szociális szerepének változása

1. Az |llam gazdas|gi szerepére vonatkozó elméletek
Az |llamnak a kapitalista gazdas|gban betöltött szerepére vonatkozó gazdas|gﬁlozóﬁai elméletek
éppen olyan ciklikusan v|ltoznak, mint a kapitalizmus maga.
Adam Smith, a klasszikus közgazdas|gtan „atyja” szerint a piac jó működésének feltétele, hogy
259

semmi ne torzítsa a piaci mechanizmusokat, azaz az |llam maradjon ki a gazdas|gból. Smith
szabadversenyes kapitalizmus|nak vil|g|ban azonban a piac lassan az |llam beavatkoz|stól tartózkod|sa ellenére is eltorzult (pl. a monopóliumok |ltal). John Maynard Keynes az 1920-as években kifejtette, hogy a „szabadon hagyott”, kontroll|latlan piacgazdas|g a Marx |ltal megjósolt
pusztul|s felé halad, mert nem képes csillapítani a ciklikus fejlődés egyre pusztítóbb amplitúdóit,
vagyis túltermelési v|ls|gait. Ezért az |llamnak be kell avatkoznia. Az 1929-33-as nagy v|ls|g
ut|n Franklin Delano Roosevelt elnök New Deal-je a gyakorlatban is megvalósította Keynes
elképzeléseit. Az ezt követő időszakot (1973-ig) a közgazdas|gtan a szoci|lis piacgazdas|g, a „vegyesgazdas|g” koraként tartja sz|mon, amelyet erőteljes |llami beavatkoz|s, szab|lyoz|s, az |llam
erőteljes újraelosztó szerepe mellett az |llamnak a termelővagyonban való jelentős tulajdonosi
részvétele is jellemez. A keynesi |llami beavatkoz|s legfontosabb eszközt|ra a költségvetési politika volt (kiad|s-növelés vagy csökkentés, adócsökkentés vagy adóemelés a gazdas|g élénkítése
vagy éppen „hűtése” érdekében). Azonban ez az eszközt|r az 1960-as évek végére végképp ki-
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merült, mert a költségvetés bevételi és kiad|si oldalai politikai okokból merevekké v|ltak: ha az
|llam a kiad|sokat akarta megkurtítani, a szakszervezetek tiltakoztak, ha adókat akart emelni,
akkor a v|llalkozók nehezteltek. Ekkor került előtérbe a monetarista (neoklasszikus) gazdas|gﬁlozóﬁa, amely szerint a bajok oka végeredményben éppen az |llami beavatkoz|s, amely nem
hagyja érvényesülni a piac szelekt|ló szerepét; valamint a túl erős szakszervezetek, amelyek
megmentenek elavult munkahelyeket, valamint elszakítj|k a béreket a valós teljesítményektől.
Milton Friedman megfogalmazta, hogy a költségvetési politik|ról |t kell térni a monet|ris szab|lyoz|sra (pénzstabilit|s és a gazdas|g szükségleteihez igazodó egyenletes pénzell|t|s biztosít|sa), és hagyni kell a piacot szabadon működni. Friedman kimutatta, hogy minden v|ls|got a
hib|s monet|ris beavatkoz|s okozott, még az 1929-33-as nagy v|ls|got is, amelyet szerinte el lehetett volna kerülni, ha nem kezelik hib|san a tőzsdekrachot, ha annak hat|s|ra nem kezdenek
nagyar|nyú monet|ris és ﬁsk|lis szűkítésbe, ami hirtelen „összezsugorította” a v|s|rlóerőt, és
ehhez képest m|r tényleg túltermelés volt a gazdas|gban. Az 1960-as években is megbomlott a
gazdas|g működéséhez szükséges pénzmennyiség és a piacon rendelkezésre |lló pénzmennyiség
egyensúlya. A fölhalmozódó pénztőkefölöslegek piackeresése nyom|n hamar telítődött a harmadik vil|g nyersanyag-kitermelő szektora is működő tőkével. A pénztőke fölöslegek (amelyek
elvon|s|ra az adóprés nem volt tov|bb növelhető) fölhalmozód|sa lenyomta a kamatl|bakat,
ami nemzetközi hitelexpanzióhoz vezetett, aminek eredménye viszont az adóss|gv|ls|g lett. Az
1973-ban kitört, majd |ltal|nos nyersanyag-és energiav|ls|gg| terebélyesedett olajv|ls|g nyom|n az |llamok gazdas|gpolitik|ja a monet|ris gazdas|gﬁlozóﬁa felé fordult. A v|ls|gban napvil|gra kerültek a gazdas|g addig rejtve maradt struktur|lis problém|i, erőforr|sokat pazarló
működése, ezért sor került a gazdas|gi makroszerkezet radik|lis |talakít|s|ra, a fehérköpenyes
gazdas|g kiépítésére.
indított el.
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A gazdas|g szerkezeti |talakul|sa egy tőkeigényes, új beruh|z|si ciklust

Kiderült tov|bb|, hogy a paternalista, költekező, újraelosztó |llam elviselhetetlen
262

luxus, ezért a túlméretezett |llam leépült, visszavonult (privatiz|ció).
A monet|ris egyensúlyt
azonban ismét nem sikerült fenntartani. Különösen lehetetlen v|llalkoz|s volt ez a glob|lis
kapitalizmus viszonyai között, ahol a tőke mozg|s|t nem korl|tozz|k a hat|rok, míg az |llam
monet|ris politik|j|t csak saj|t területén érvényesítheti, és így szükségszerűen a gazdas|g egy
kis szeletére, a vil|ggazdas|gon belül a nemzetgazdas|gra korl|tozott. M|s közgazd|szok mellett
Soros György is felhívta a ﬁgyelmet „A glob|lis kapitalizmus v|ls|ga” című könyvében, hogy ha
a piacokat magukra hagyj|k, a v|llalatok addig halmozz|k a tőkét, amíg teljesen fölborítj|k az
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egyensúlyt. Ezúttal a fölhalmozódó pénztőkefölöslegek piackeresése az USA jelz|logkölcsön-piac|n vezetett felelőtlen monet|ris expanzióhoz (felelőtlen hitelkihelyezéshez), ennek
a piacnak az összeoml|sa indította el 2008 őszén a nemzetközi pénzügyi v|ls|got, ami m|ra
m|r a re|lgazdas|gba is |tgyűrűzött, és súlyos gazdas|gi problém|kat okoz a vil|g minden
t|j|n. Most úgy tűnik, hogy a fejlett Nyugat föladta az |llami beavatkoz|st elvető nézeteket
és az |llam újra bevonul a gazdas|gba, mentőcsomagokat dolgoz ki, szab|lyoz, |llamosít.
A tapasztalat az, hogy a kapitalizmus, a piac hosszabb t|von nem képes norm|lisan működni |llami beavatkoz|s, szab|lyoz|s nélkül. (Következésképpen a glob|lis piac sem működhet megfelelő glob|lis szab|lyoz|s nélkül.) A tőkefölöslegek felhalmozód|s|nak és
szab|lyoz(hat)atlan működésének negatív következményeit kisemberek tömegei szenvedik
meg. Azért keletkeznek eme fölöslegek, mert nincs megfelelő mechanizmus a lekötésükre,
működésük (t|rsadalmi) ir|nyít|s|ra. Az eszközt|r kimerült a glob|lis kapitalizmus keretein
264

belül. Ma m|r l|tható, hogy az eszközt|rat a glob|lis korm|nyz|s eszközrendszerével kell
bővíteni.
Napjainkban ismét előtérbe kerülnek a kapitalizmus meghalad|s|nak szükségességét hirdető eszmék, a glob|lis v|ls|g jelentős lökést adott Marx újrafelfedezésének, sz|mos vezető
politikus jelentette ki, hogy a kapitalizmus hanyatl|s|t, s az ahhoz kapcsolódó |llami beavatkoz|sok szükségességét előrevetítő marxi jóslatokat igazolja a krízis. Ugyanakkor |rnyaltabbnak tűnik az a meg|llapít|s, hogy Marxnak a kapitalizmusról adott analízisei jelentős részben
265

helyt|llóak, ugyanakkor a megold|si javaslatai – valószínűleg – irre|lisak. M|r csak azért
is, mert a globaliz|ció sor|n a kapitalizmus jellegében is olyan v|ltoz|sok következtek be,
amelyeket Marx a 19. sz|zadban nem l|thatott előre. Ezért a megold|sokat a jelen nemzedékeknek maguknak kell megkeresniük – a jövő nemzedékek érdekeinek szem előtt tart|s|val. Az egyik ilyen megold|si javaslat, hogy az |llamok gazdas|gélénkítő csomagjaikkal
azt ösztönözzék, hogy a zöldipar v|ljon a v|ls|g ut|ni vil|ggazdas|g vezető, húzó |gazat|v|.
Ehhez kapcsolódóan vegyes tulajdonú gazdas|gok jönnének létre, amelyekben a mag|ntulajdon mellett az |llami és különböző m|s közösségi tulajdonform|k is hangsúlyos szerepet
kapn|nak. A zöldipart ugyanis döntő módon csak |llami vagy m|s közösségi módon lehet
266

ﬁnanszírozni és főként fenntartani.
Az |llam gazdas|gi szerepv|llal|s|val kapcsolatban r| kell mutatni az „|llamkapitalizmus”
modelljének működésére, amely egyre vonzóbb alternatívaként tűnhet fel a nyugati liber|lis
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gazdas|gi modellel szemben. Az |llamkapitalizmus olyan gazdas|gir|nyít|si rendszert jelent,
amely kitüntetett szerepet sz|n a gazdas|gban az |llamnak. Ilyen rendszer működik Kín|ban,
Oroszorsz|gban, Indi|ban, illetve kor|bban az |zsiai kistigrisek is ezt a modellt haszn|lt|k
gazdas|guk fejlesztésére. A v|ls|g hat|s|ra Nyugaton is növekvő |llami szerepv|llal|s némileg közelíteni fogja a két modellt, de valószínűleg jelentős különbségek fenn fognak maradni,
különösen az |llam politikai berendezkedését illetően. Az |llamközpontú modell |ltal|ban a
demokr|cia hi|ny|val vagy korl|tozotts|g|val p|rosul, de hogy ez mennyire jelent majd
fenntartható alternatív|t a hagyom|nyos nyugati t|rsadalomszervezési és politikai modellel
szemben, az a következő két évtizedben dől el attól függően, hogy Kína demokratiz|lódik-e,
végbemegy-e a politikai és gazdas|gi liberaliz|ció.
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2. A szoci|lis |llam vége vagy újj|éledése?
A kapitalizmus ciklikuss|ga és ehhez kapcsolódóan a gazdas|gﬁlozóﬁai v|ltoz|sok tükröződnek a szoci|lis vagy jóléti |llam fejlődésében, az |llam gazdas|gpolitik|j|nak és szoci|lpolitik|j|nak egym|shoz való viszony|ban is. A jóléti |llam fokról fokra, az ipari kapitalizmust kísérő v|ls|gok, illetve a v|ls|gok nyom|n keletkezett szoci|lis problém|k hat|s|ra
jött létre.
A szabadversenyes kapitalizmus kezdeti szakasz|ban a szoci|lpolitik|t a gazdas|gnak al|rendelt tényezőként kezelték, és lényegében azonos volt a szegénypolitik|val. Az |llami beavatkoz|st, ir|nyít|st nemcsak a gazdas|gpolitik|ban, de a szoci|lis kérdések megold|s|ban
is elutasított|k. Az első gazdas|gﬁlozóﬁai korszak végén a munk|smozgalom politikai erővé
szerveződése a szoci|lpolitika fogalm|nak bővülését (munkaviszony szab|lyoz|sa, t|rsadalombiztosít|si rendszer kiépítése, egészségügy, közoktat|s, lak|sügy) eredményezte, de ez a gazdas|ghoz képest még mindig al|rendelt szerepet töltött be. A szoci|lis szolg|ltat|sokhoz az egyén
a munkav|llaló és a munkaadó közötti „gazdas|gi szerződésre” épülő „v|s|rolt jog” alapj|n
juthatott hozz|. Az első vil|gh|borút követően ezeknek a kérdéseknek a szab|lyoz|sa a nem268

zetközi jogban is megjelent (l. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrehoz|s|t 1919-ben).
A nagy gazdas|gi vil|gv|ls|gra v|laszul előtérbe került a beavatkozó |llam keynesi gazdas|gelmélete, amely az Egyesült Államokban Roosevelt elnök New Deal-jéhez, a szoci|lpolitika
terén a t|rsadalombiztosít|si rendszer kiépítéséhez vezetett (még korl|tozott alanyi és szolg|ltat|si körrel).
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munkanélküliség addig ismeretlen mélységeit nyitotta meg, hanem versenyre is kényszerí270

tette a fejlett nyugati demokr|ci|kat a jobb- és baloldali populizmusok szélsőségeivel. A
két vil|gh|ború közötti időszakban minden |llamban (a totalit|rius, az autoriter és a liber|lis
uralom alatt is) kísérleteztek a szoci|lis |llam kiépítésével.
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Ezt követően a m|sodik vil|gh|272

ború még nagyobb nyomatékot adott a t|rsadalmi szolidarit|s elvének.
A hidegh|ború idején a két p|rhuzamosan létező és egym|ssal szemben |lló vil|grend kö273

zött a katonai és gazdas|gi verseny mellett jóléti verseny is kibontakozott. A szocializmus
egyenlősítő elvekre, a tőkés tulajdon és piac felsz|mol|s|ra, az ún. „t|rsadalmi gazdas|g”
rendjére épült, amelyben a gazdas|g- és szoci|lpolitika összemosódott.
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A Nyugat viszont
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erre v|laszul az „emberarcú kapitalizmust” hirdette meg. Nem a kapitalizmus felsz|mol|s|ra, hanem a tőke és a piac korl|toz|s|ra, a tőke és a munka ellentétének csökkentésére
törekedett a parlamenti demokr|cia eszközt|r|val. Ez az időszak a tulajdonképpeni jóléti
(szoci|lis, gondoskodó) |llam kiépülésének időszaka, amelyet a t|rsadalombiztosít|si rendszer kiteljesedése, az |llam |ltal |tv|llalt feladatkörök bővülése jellemzett. A biztosít|si alapú juttat|sok mellett a kor|bbi jótékonys|gi logika szerint működő jóléti juttat|sok széles
köre is létezett. A szükségletek fogalma tov|bb bővült, az ell|t|shoz való jog alapja a léthez
való egyéni jog lett, amely kiegészítette a kor|bbi korszakok egyedi elbír|l|s|nak elvét és a
„v|s|rolt jog” mechanizmus|t. A szoci|lpolitika ebben az időszakban m|r nem al|rendelt
szerepet töltött be a gazdas|ggal szemben.
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Nyugat-Európ|ban a m|sodik vil|gh|borút
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követően ez a szoci|lis jóléti modell lett a politikai kohézió alapköve.
A jóléti |llam magas adóztat|ssal és a jövedelmek újraeloszt|s|val törekedett a t|rsadalmi egyenlősítésre. Az ingyenes t|rsadalmi juttat|sok és a progresszív adóztat|s együttes
278

hat|s|ra a jövedelmi polariz|lts|g érdemben csökkent.
Ezekben a jóléti |llamokban úgy
tűnt, hogy Marx gondolatai az egyenlőtlenségek növekedéséről meghaladott| v|ltak, hiszen
a munk|sok életszínvonala jelentősen nőtt. Valóban végbement egy olyan típusú növekedés, amelynek rövid- és középt|von mindenki nyertese volt, a tőkések és a munk|sok is.
Csakhogy a proﬁtr|t|k részben a kapitalizmus természetéből adódóan, részben a jóléti |llam
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r|fordít|sai miatt csökkenni kezdtek, újabb v|ls|g alakult ki, ami életre hívta a neoliber|lis
279

gazdas|gﬁlozóﬁai fordulatot.
Az olajv|ls|g ut|n egyre többet beszéltek a jóléti |llam v|ls|g|ról. Csökkent az |llam szerepv|llal|sa, a szoci|lpolitika ismét a gazdas|gnak al|rendelt pozícióba került, beszűkült, és előtér280

be került a kor|bbi szegénypolitikai eszközt|r. Az 1973 ut|ni Nyugat-Európ|ban azonban a
jóléti |llam v|ls|ga ellenére mindenütt az volt észlelhető, hogy az alapvető jóléti intézmények
nem szenvedtek nagyobb csorb|t, sőt a legtöbb esetben a jóléti kiad|sok növekedtek. A v|ls|gmítoszok egyike, nevezetesen, hogy a jóléti |llam kiad|sai h|tr|ltatj|k a gazdas|gi növekedést,
abban a tényben gyökerezett, hogy az olajv|ls|g ut|n az Egyesült Államok gyorsabban és sikeresebben tudott alkalmazkodni az |talakul|s technikai-szerkezeti követelményeihez, mint a
fejlett Európa. Ez azonban sok tényezőből, többek között az USA különleges, történelemben
gyökerező rugalmass|g|ból, az |llandó tömeges bev|ndorl|s révén egyes szektorokban biztosított különlegesen alacsony munkabérekből fakadt. A neoliber|lis gazdas|gi iskola és az arra
alapozott politika azonban mindezt úgy hirdette, mint az |llami beavatkoz|ssal meg nem zavart szabad piac diadal|t, az egyetlen helyes és követendő politika mint|j|t. Ezzel szemben a
kor|bbi, olajv|ls|got megelőző időszak azt mutatta, hogy az |llam szoci|lis szerepv|llal|sa nem
fékezte a gazdas|gi növekedést. Az Egyesült Államok, amely nem épített ki jóléti |llamot, 1950
és 1973 között 60%-kal növelte egy főre jutó jövedelmét, a jóléti Nyugat-Európa ugyanezen
évek sor|n viszont közel 2,5-szeresére, vagyis mintegy h|romszor olyan gyorsan. 1950 és az
ezredforduló között az USA 286%-os, Nyugat-Európa 390%-os növekedést ért el. A munka
termelékenységi szintjét Nyugat-Európa az amerikai mintegy feléről 1970-ig annak 70%-|ra
281

fokozta, majd a sz|zad végére elérte.
Minthogy a jóléti |llam lényegi összetevője a piaci alapú eloszt|stól történő eltérítés, a kulcskérdés annak a küszöbnek az eltal|l|sa, amely még biztosítja a t|rsadalom termelőképességének
fenntart|s|hoz szükséges anyagi alapokat és m|r nem rombolja a munkav|llalkozók teljesít282

mény-motiv|ciój|t illetve a v|llalkozói energi|kat. A jóléti |llamok ezt különböző kiindul|si
alapértékek mentén és különböző módszerekkel kísérelték megtenni, így a jóléti |llamok különböző típusairól beszélhetünk.
A vezérlő értékek szerint a jóléti |llam első alapv|ltozata a mélt|nyoss|g elvén alapul, vagyis az
alapcél ebben a v|ltozatban az emberek szoci|lis biztons|g|nak intézményes garant|l|sa. A m|sodik alapv|ltozat vezérlő értéke az igazs|goss|g, vagyis, itt az alapcél túlmegy a szoci|lis biztons|g
garant|l|s|n és olyan mértékű szoci|lis felelősségv|llal|st jelent az emberek sors|ért, amely m|r
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elmozdul|st jelent a szoci|lis biztons|gtól a különböző t|rsadalmi csoportok helyzetének közelítése, szélsőséges esetben az egyenlősítés ir|ny|ba. Ebben a v|ltozatban m|r nem a szoci|lis
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biztons|gról, hanem az emberek jóléti minimum|nak garant|l|s|ról van szó. A gyakorlatban ezek az értékek különböző ar|nyban keveredtek az egyes jóléti |llamokban.
A főként az angolsz|sz orsz|gokban elterjedt liber|lis modellben a segítségnyújt|s a bizonyítható szükségletekhez kötődik a r|szorults|g vizsg|lata alapj|n. Által|ban a szolg|ltat|sok
alacsony színvonala, ugyanakkor a r|szorultak megbélyegzése jellemzi. Végeredménye egy
olyan t|rsadalmi rétegződési rendszer, amely a jóléti ell|t|s alanyainak a tisztes szegénység
mentén relatív egyenlőséget biztosít, a többség sz|m|ra pedig a diﬀerenci|lt jólét alapjait teremti meg. A Nyugat-Európ|ban elterjedt konzervatív-korporativista modellben a juttat|sok
mértéke elsősorban a beﬁzetésektől, a munkateljesítménytől függ, és a st|tus-különbségek
megőrzésére törekvés jellemzi. A skandin|v |llamokban elterjedt saj|tos szoci|ldemokrata modell nemcsak a minim|lis igények kielégítésének egyenlőségét garant|lja, hanem a juttat|sok
magas szintjén törekszik az egyenlőség biztosít|s|ra, célja az egyéni függetlenség elősegítése.
Az |llampolg|ri jogon j|ró juttat|sok ilyen rendszere azonban túl költséges, és a gyakorlatban
végül is nem képes megteremteni az egyenlőséget, elkerülni a t|rsadalom megosztotts|g|t,
mert a tehetősebbek a piaci mechanizmusok igénybevételével (pl. mag|nbiztosít|s) is kiegészíthetik juttat|saik szintjét. A liber|lis modellben az |llam szerény beavatkoz|sa lehetővé
tette, hogy a piac uralkodjék, a skandin|v modellben viszont az |llam a piac megkerülésével
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kív|nta megvalósítani az univerzalizmus eszméjét. Az NSZK-ban kifejlesztett, a bismarcki|nus hagyom|nyokon nyugvó szoci|lis piacgazdas|gi modell saj|tos megold|st alakított
ki a gazdas|gi és t|rsadalmi szükségletek összehangol|s|ra: a szoci|lis biztons|g komplex,
teljeskörű rendszerét egy működőképes piaci versenyrendszer alapj|n építi ki, vagyis a gazdas|gban versenyrendszer érvényesül és a szoci|lis biztons|g megteremtésében is piackonform
eszközöket alkalmaznak, azaz a piaci rendszert az |llami újraeloszt|s nem zavarhatja meg. A
szoci|lis piacgazdas|gi modellben a szoci|lis kiad|sok ar|nya magas és mégis érvényesül a
285

gazdas|gi produktivit|s.
Az |llam szerepv|llal|s|nak csökkentését kív|nó gazdas|gﬁlozóﬁa terjedésével a jóléti |llam
meghalad|s|ra tett kísérletek között saj|tos modellt v|lasztott Finnorsz|g, amely a jóléti t|rsadalom ir|ny|ba mozdult el abban az értelemben, hogy az |llam szerepének csökkenése az |llampolg|rok kezdeményező szerepének növekedése mellett ment végbe, a civil t|rsadalom szervezetei
jelentős szerepet kaptak a szoci|lis szükségletek kielégítésében.
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A neoklasszikus gazdas|gelmélet térnyerése teh|t nem vezetett a jóléti |llam intézményének felsz|mol|s|hoz, csak az eszközrendszeren belüli kisebb-nagyobb eltolód|sok voltak megﬁgyelhetők.
Különösen nem szűnt meg a t|rsadalmi igény az |llam jóléti szolg|ltat|sai ir|nt. A jóléti |llam fennmarad|s|nak szükségességét igazolta az a nézet, hogy csak a jóléti |llam biztons|got és valamelyest kiegyenlítést teremtő hat|sa tudja megteremteni azt a kiegyensúlyozott belső piacot, mely hosszú t|von
végül is növekedést előmozdító szerepet j|tszik, mert minél szélsőségesebb a t|rsadalmi polariz|ció,
minél több a szegény ember és a t|rsadalomból kiszorultak sz|ma, ann|l törékenyebb, sérülékenyebb
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egy orsz|g gazdas|ga és hosszú t|vú növekedése.
B|r a jóléti |llamot az elmélet oldal|ról is egyre több bír|lat érte (pl. hogy az egyén feletti gy|mkod|ssal leszoktatja az egyént a felelős viselkedésről; a „jóléti |llamtól függő” magatart|s gener|ciókon
keresztül öröklődik; a jóléti függőségben élő csal|dok élete sz|mos vonatkoz|sban sérül, iskol|zatlanabbak a gyerekek és nő az agresszív magatart|smint|k ar|nya; azzal, hogy a jóléti |llam mindenkivel
ugyanúgy b|nik, a végén mindenkit t|rgynak tekint; a jóléti |llam csak addig működött, amíg gazdas|gi növekedés |llt mögötte; az |llam mély szakadékot hozott létre az egyén és a természetes közösségek között, mivel az |llam egyetlen t|masza a szoci|lis kock|zatokkal szemben az |llam lett; az egyén
288

kezdeményező képessége, saj|t sors|n v|ltoztatni akar|sa komoly k|rosod|st szenvedett, stb. ), a
jóléti |llam v|ls|ga a gyakorlatban valój|ban nem erkölcsi vagy értékv|ls|gként jelentkezett, hanem
fenntarthatós|gi, ﬁnanszírozhatós|gi v|ls|gként, amelynek egyik, legszembetűnőbb oka a t|rsadalom
elöregedése volt. Ehhez j|rult az ideológiai v|ls|g erősödése, amelyet elősegített a szovjet birodalom,
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a konkurens vil|grendszer meggyengülése, majd összeoml|sa is, amelynek következtében az éppen
az |llami deregul|ció szakasz|ban lévő, neoklasszikus gazdas|gﬁlozóﬁ|ra épülő kapitalizmus tűnt fel
a győztes, egyedül lehetséges gazdas|gi modellként. Ekkor vett új lendületet a globaliz|ció is, amikor sorra nyitott|k meg kapuikat a tőke előtt az egykori szocialista |llamok, így a tőke egyre újabb,
mindig magasabb proﬁtr|t|t ígérő területekre |ramolhatott. Az utóbbi évtizedben sz|mtalanszor
tapasztalhattuk, hogy a magasabb szoci|lis standardot fenntartó, a munkav|llalói jogok magasabb
szintjét biztosító |llamokban a multinacion|lis v|llalatok egyszerűen összepakoltak és az alacsonyabb
költségű munkaerőt adó, vagyis a gazdas|gi és szoci|lis jogok alacsonyabb szintjét biztosító |llamokba
helyezték |t termelőüzemeiket (szoci|lis dömping). A fejlett vil|gban a termelékenység növekedése
290

lelassult, meg|llt, így a proﬁtr|ta a 2000 ut|ni évektől csökkenni kezdett. A fogyaszt|s szintjének
fenntart|s|t és bővítését a lakoss|g hitelfelvételei fedezték, ezért a lakoss|g nagymértékben eladósodott, a bankok pedig a hitelezési versenyben egyre felelőtlenebbül helyezték ki hiteleiket, így jutottunk el a rossz hitelek bedőléséhez és a pénzpiaci v|ls|ghoz. A mostani gazdas|gi v|ls|gban azonban
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a tőke kor|bbi menekülése is visszaüt: a fejlett vil|gban a növekvő munkanélküliség (és ezzel a ﬁzetőképes kereslet csökkenése) a vil|g m|s részein elő|llított termékek piac|t is csökkenti, teh|t az
alacsony termelési költségek dac|ra csökken a proﬁtr|ta a fejlődő vil|gban is, a v|ls|g a feltörekvő
gazdas|gokat sem hagyja érintetlenül.
A jóléti |llam teh|t a szoci|lis dömping következtében egyre súlyosbodó v|ls|gba került. A
jóléti rendszerek fenntarthatatlann| v|ltak, a fejlett vil|g gazdas|gi növekedése nem tartott lépést
az egészségügyi és nyugdíjkiad|soknak a t|rsadalom elöregedéséből eredő növekedésével, ennek
ellenére a legtöbb |llamban még nem kezdték meg ezeknek a kiad|soknak a radik|lis csökkentését. Ugyanakkor a glob|lis kapitalizmus legutóbbi szakasz|ban a szoci|lis partnerség, a munkaügyi
kapcsolatok rendszere is |talakult. Kor|bban valódi p|rbeszéd alakulhatott ki a munk|ltatók és a
munkav|llalók érdekképviseleti szervezetei között, mert a v|llalkoz|sok nagy hangsúlyt helyeztek
pozitív t|rsadalmi megítélésük fenntart|s|ra, amelyhez hozz|tartozott a szakszervezetekkel való
megegyezés és a helyi közösségben bizonyos t|rsadalmi szerepv|llal|s. Ez a t|rsadalmi megítélés
hat|ssal volt a v|llalat értékének alakul|s|ra is. Azonban a spekul|ciós tőke térnyerése nyom|n,
amint a részvényeseknek való megfelelés, azaz a befektetés gyors megtérülése és minél magasabb
hozama lett a v|llalkoz|sok egyetlen mozgatórugója, a szoci|lis p|rbeszéd (különösen a munkav|llalók és munk|ltatók közötti közvetlen, kétoldalú p|rbeszéd) is visszaszorult, lehetetlenné
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v|lt. Ezért megerősödött az |llam szab|lyozó szerepe a munkaügyi kapcsolatok terén csakúgy,
mint a szoci|lis védelem területén. Teh|t a kor|bbi |llami szerepv|llal|s egyes form|inak egyre
ﬁnanszírozhatatlanabb| v|l|s|val p|rhuzamosan újabb és egyre erősödő igény jelent meg az |llam szerepv|llal|s|nak m|s form|i ir|nt. Az Európai Unióban a gazdas|g szereplői között zajló
nemzeti és európai szintű szoci|lis p|rbeszéd mellett előtérbe került a tag|llamok közötti együttműködés a nyitott koordin|ciós mechanizmus keretében, amelynek jogalapj|t a Nizzai Szerződés
144. cikke teremtette meg. Emellett egyre gyakrabban hangsúlyozz|k – egyetemes és region|lis
szinten egyar|nt – a v|llalatok t|rsadalmi felelősségv|llal|s|nak fontoss|g|t. A v|llalatok t|rsadalmi felelőssége (Corporate Social Responsibility, CSR) olyan üzleti magatart|s, amely a v|llalat
stratégi|j|ban a tiszt|n gazdas|gi szempontok mellett a környezetvédelmi és t|rsadalmi megfontol|sokat is érvényre juttatja. A v|llalatok t|rsadalmi felelőssége az elmúlt évtizedekben az EU
foglalkoztat|s- és szoci|lpolitik|j|nak új, gyors ütemben fejlődő területévé v|lt.
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Az Európai Tan|cs 2000 m|rcius|ban felhív|st intézett a v|llalatokhoz, hogy a lisszaboni célok megvalósít|sa érdekében tevékenységük sor|n vegyék ﬁgyelembe a t|rsadalmi felelősség szempontjait. Ezt követően 2001 július|ban
az Európai Bizotts|g kiadta Zöld Könyvét, melynek célja valamennyi érintett bevon|sa a közösségi CSR-koncepció
kialakít|s|ba. A Zöld Könyvvel kapcsolatban a Bizotts|ghoz beérkezett v|laszok nyom|n 2002 július|ban egy
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kú mobilit|s|nak következtében ennek a kérdésnek a szab|lyoz|sa nyilv|nvalóan csak nemzetközi
összefog|ssal képzelhető el.
A jóléti |llam szükségességének gondolata, a szoci|lis piacgazdas|g ir|nti igény a monet|ris
gazdas|gﬁlozóﬁa |ltal uralt időszakban is fennmaradt, csak eszközei és lehetőségei szűkültek
be, v|ltoztak meg a kor|bbi, vegyesgazdas|gként is emlegetett fejlődési szakaszhoz képest. Most
az újabb v|ls|g szoci|lis hat|sainak enyhítése érdekében fokozottan szükség lesz a szoci|lis |llam |ltal nyújtott védőh|ló megerősítésére, az |llamoknak nemcsak gazdas|gélénkítő csomagokra, hanem egyes szoci|lis kiad|sokra is több forr|st kell összpontosítaniuk. Csak így lesznek
elkerülhetőek a legsúlyosabb t|rsadalmi feszültségek. Igaz, hogy a jóléti |llam mozg|stere, lehetőségei éppen azokban az orsz|gokban lesznek a legkorl|tozottabbak, amelyeket a v|ls|g a
legnagyobb mértékben sújt, vagyis ahol a legnagyobb szükség lesz az |llam t|rsadalmi feszültségeket csökkentő beavatkoz|s|ra, mégsem vethető el a jóléti |llam fenntart|s|nak célja puszt|n a
lehetőségek beszűkülése miatt, hanem meg kell tal|lni az |llami beavatkoz|s azon új módszereit, amelyek az egyént hatékonyabban meg tudj|k védeni a gazdas|gi kiszolg|ltatotts|ggal, szoci|lis sebezhetőséggel szemben. Ezeknek az új módszereknek pedig magukban kell foglalniuk a
nemzetközi együttműködés különböző form|it is. Az ilyen ir|nyú fejlődést (a szoci|lis |llam
eszméjének újraéledését) elősegítheti az |llam gazdas|gi szerepv|llal|s|nak szükségességét, a
piac szab|lyozó szerepének elégtelenségét illetően kibontakozóban lévő ideológiai fordulat is.
A gazdas|gi vil|gv|ls|g nyom|n egyértelművé v|lt, hogy a glob|lis szabadpiaci struktúr|k súlyos zavarokat eredményeznek, és csak a glob|lis szab|lyozott piaci kapitalizmus modellje l|tszik
j|rható útnak, mert a gazdas|gi folyamatok komplexit|sa, a gazdas|g és a t|rsadalom kiegyensúlyozott működése és fejlődése szerte|gazó szab|lyoz|st igényelnek.
A modern gazdas|gok mint piacgazdas|gok napjainkban glob|lisan szerveződnek, így a glob|lis versenyben való helyt|ll|s az az egyetlen racion|lis kiinduló pont, amelyre felépülhetnek a
gazdas|gpolitik|k, a szoci|lpolitika vagy a környezetvédelem. A glob|lis versenyképesség nélkül
nincs fenntartható és dinamikus gazdas|gi növekedés, nem lehet azokat a forr|sokat kitermelni,
ami egy igazs|gos szoci|lpolitik|hoz és a környezet fenntart|s|hoz szükségesek. A jóléti |llam
minden olyan „védelme”, ami szembe megy a glob|lis piaci logik|kkal, eleve kudarcra van
ítélve. Ezért jóléti |llam európai civiliz|ciós vívm|ny|t új követelményeknek megfelelően kell
megreform|lni. Sőt a kirívó egyenlőtlenségek kezelése, amelyek elfogadhatatlanok, és súlyos
fenyegetést jelentek a glob|lis közösségre, elkerülhetetlenné teszik a szolidarit|son alapuló glob|lis jóléti struktúr|k fokozatos kiépítését. Ha Európa képes lenne megvalósítani a glob|lisan
versenyképes, demokratikus, eco-szoci|lis piacgazdas|g modelljét, akkor ezzel visszanyerhetné
vil|ggazdas|gi pozícióit, és egyúttal haszn|lható mint|val szolg|lhatna a vil|g sz|m|ra.
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