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Interjú

Bush Bibliája
a tálibok Koránja ellen?
Interjú Franz Hinkelammert felszabadítási teológussal
Pro fesszor úr, az USA el le ni ter ror tá ma dás utá ni sok kot
még egy ál ta lán nem dol goz ták fel, an nál na gyobb hát a kí sértés, hogy az effajta esetekkel való megbirkózás érdekében
jók ra és rosszak ra osszák fel a vi lá got.
Látnunk kell, hogy ezek ben az ese tek ben az ön gyil kos merényletek olyan paradigmája valósul meg, amely egyáltalán
nem engedi meg, hogy a vi lá got er re a két tá bor ra osszuk fel.
Min de nek elõtt azt kell meg fon tol nunk, hogy ezt az új pa ra digmát elõ ször nem az isz lám or szá gok ban, ha nem az USÁ-ban lehe tett meg fi gyel ni: Ott már a 80-as évek ben fel buk kan tak olyan
me rény lõk, akik is ko lák ban meg öl tek egy cso mó gye re ket, és
vé gül ön ma guk kal is vé gez tek. Ez a min ta is mét lõ dik az óta.
De az effajta erõszakos cselekmények moz ga tó ru gói nem
ma rad tak ugyan azok.
A mo tí vu mok tól füg get le nül min dig az ese mény nek ugyanazt a szer ke ze tét le het meg fi gyel ni: Az il le tõ me rény le tet kö vet
el olyan em be rek el len, aki ket egy ál ta lán nem is mer, s a vé gén
ki vég zi ön ma gát, vagy meg ad ja ma gát, és – mint az oklahomai
me rény let ese té ben – ki vég zik. A me rény le tek nek ez a faj tá ja
az USÁ-ban kez dõ dött, ké sõbb pe dig fel me rült Ja pán ban, Kíná ban és Af ri ká ban is, egy év vel ez elõtt Ne pál ban, Hong kongban, s ezek kel pár hu za mo san haj tot tak végre öngyilkos me rény le te ket Pa lesz ti ná ban is. Vé gül itt volt ez a gi gan ti kus öngyilkos merénylet 2001. szeptember 11-én; ezt csak az
kü lön böz te ti meg ezek nek a me rény le tek nek az ere de ti tí pu sától, hogy egy egész szer ve zet áll mö göt te.
Mi ben lát ja Ön az ön gyil kos me rény le tek ezen új pa ra digmá já nak hát te rét?
Va la mi tör tént a kul tú ránk ban.
A nyu ga ti kul tú rá ra gon dol?
Igen, bár ab ból kell ki in dul nunk, a nyu ga ti kul tú ra idõ közben glo bá lis kul tú rá vá vált: a más kul tú rá jú or szá gok mintegy a glo bá lis kul tú ra szubkultúráivá let tek. Ezért az tán ezek
a ka taszt ró fák vég sõ soron a nyu ga ti kul tú ra ré szei. El gondol kod ta tó, hogy ame ri kai fil mek ben már jó né hány szor láttuk össze om la ni New York hí res tor nya it, és lé tez nek olyan
elekt ro ni kus já té kok is, ame lyek ben a já té kos nak úgy kell irányí ta nia re pü lõ gé pe ket, hogy azok ne ki üt köz ze nek az Em pire State Bu il dingnek. Eze ket a já té ko kat pe dig nem más árusít ja, mint a Microsoft.
Mit je len t ez? Egy sze rû en azt le het ne mon da ni, hogy ilyen
já té kok kal pénzt le het csi nál ni. De mi ért le het ilyen já té kokkal pénzt keresni? Mi fé le kul tú ra az, amelyik ilyesmit hoz
létre?
Úgy vé li, hogy a nyu ga ti kul tú ra ké tes ter mé kei vé gül magá ra a kul tú rá ra hull nak vissza?
Ez tény le ge sen a nyu ga ti vi lág ra hul lik vissza. És eb bõl a
szem pont ból kel le ne meg vizs gál ni a globalizációs stra té gi át
is, amely egy re na gyobb ter mé szet rom bo lás hoz és vi lág népes ség nagy ré szé nek erõ tel jes ki zá rá sá hoz ve zet.
Le o nar do Boff fel sza ba dí tá si te o ló gi á ja eb ben az össze függés ben vi lág mé re tû tár sa dal mi apar theid tõl óv.
Mél tán. Az ef faj ta fej lõ dést vi szont nem le het össze egyeztet ni az em be ri jo gok kal. Meg kell ál la pí ta nunk, hogy a tõ kefelhalmozás stratégiájával megsemmisítik az em beri jo gok
ér vé nyét. Ez tár sa dal mi ka taszt ró fát okoz, de ka taszt ró fá hoz
ve zet az em be rek tu da tá ban is, hi szen meg kell ál la pí ta ni uk:
Nincs több jo gom, mint egy ku tyá nak. Em be ri mél tó ság nem
lé te zik. Ha van pén zed, van mél tó sá god is, ha nincs, az sincs.
Mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár ez a glo bá lis ki zá rá si fo lyamat?
A ki zá rás ál tal érin tett né pes ség til ta ko zik. De hogy hangzik a világ hatalmasainak válasza erre a tiltakozásra? A
globalizáció mai formájának nincs alternatívája, mondják.
Alig kép zel he tõ el, mi zaj lik le azok ban az em be rek ben, akikkel így bán nak.

Az ered mény pe dig az, amit en nek a globalizációs stra té giá nak a fe le lõ sei vár nak: fa ta liz mus. S az ön gyil kos me rény letek nek is va la mi kép pen mély sé ge sen fa ta lis ta hát te rük van.
Hihetetlenül harcos fatalizmus fe jezõdik ki bennük: Nincs
már mit ten ni, öl jük meg hát ma gun kat, és ránt sunk ma gunkkal a ha lál ba annyi em bert, amennyit csak le het sé ges!... Ponto san eb ben rej lik a je len le gi globalizációs stra té gia vég zetes sé ge: olyan tu da tot hoz lét re, amely a két ség beesés és a remény te len ség kö zött ope rál.
Túl sá gos rö vid lá tás ra utal-e ezek sze rint, ha a ter ror tá madá so kat egy sze rû en a nyu ga ti, ke resz tény jel le gû vi lág és az
isz lám kö zöt ti „el len tét tel” kap csol ják össze?
Teljesen hamisnak tartom ezt az elképzelést, mégpedig
egy sze rû en ezért, mert az ön gyil kos me rény le tek új pa ra digmája min den kul tú rá ban fel buk kan. Nem hi szem, hogy különb sé get je lent, ha az egyik ön gyil kos me rény lõ tur bánt visel, a má sik meg ci lin dert tesz föl. „Bush Bib li á ja a tálibok
Ko rán ja el len” – ez tel je sen esze lõs szem be ál lí tás az én szememben! Mert sem Bush Bibliája, sem a tálibok Koránja
nem az, amit a ke resz tény ség és az isz lám e szent köny vei
alap já ban vé ve mon da nak. Ez zel a prob lé má val a ke resz ténység egész tör té nel mé ben ta lál ko zunk, és va ló szí nû leg min den
val lás tör té ne té ben meg van.
Gazdaságtudósként Ön kritikusan fog lal ko zott a glo bá lis
pi ac me cha niz mu sa i val. Mi ben áll a globalizáció fõ prob lémája?
Alap já ban vé ve sen ki sem vi tat ja, hogy a vi lág glo bá lis sá
vált. Mindazonáltal problematikus, hogy a haszonszámítás
pi a ci szá mí tás ként glo ba li zá ló dott; ez ugyan is olyan köz vetett ha tá so kat ered mé nyez, ame lyek ma glo bá lis fe nye ge tésként je len nek meg: tár sa dal mi ki re kesz tés, az em be ri kap csola tok meg szû né se, a ter mé szet el pusz tí tá sa. Ezek olyan tár gyi
kényszerekként érvényesülnek, amelyek elkerülhetetlenül
kí sé rik a ha szon szá mí tás nak pi a ci szá mí tás ként tör té nõ mai
totalizálódását.
Ön bi zal mat lan „a pi ac ön sza bá lyo zá sá nak” el vé vel szemben, to váb bá be szél egy „ci ni kus”, sõt „ni hi lis ta” ka pi ta lizmus ról is. Mit ért ezen?
Tény le ge sen mind a mai na pi fel fe dez het jük a pi ac sza bályos misz ti fi ká lá sát. Még mindig találkozunk azzal a té vedés sel, mi sze rint az ál lí tó la go san ön sza bá lyo zó pi a cot szin te
„egy lát ha tat lan kéz” ve zér li, és vég sõ so ron biz to sít ja a közérdek megvalósulását. A globalizáció jelenlegi ki hatásai
azon ban egy ér tel mû en cá fol ják ezt a pi ac har mó ni á já ra vonat ko zó gon dol ko dást. A va ló ság egé szen más képp fest: Ez a
globalizáció egy ni hi lis ta rend szer re épül, és sem mi be ve szi
az em be ri jo go kat.
Mit kel le ne meg vál toz tat ni?
A globalizáció ne ga tív ha tá sa i ra adott vá lasz nem le het a
pi ac meg szün te té se. Ez a kí sér let már a múlt ban il lu zó ri kusnak bi zo nyult. Vi szont szük sé günk van pi a ci be avat ko zás ra –
eb ben lá tom az em be ri ség túl élé sé nek esé lyét: Tel je sen új já
kell ala kí ta ni a Nem zet kö zi Va lu ta ala pot, a Világbankot és a
külkereskedelmi politikát. A ná lunk, Costa Ricában beállt
szük ség hely zet vi lá go san mu tat ja, hogy a pi a cok tel jes megnyi tá sa õrült ség: 1980-tól tö ké le te sen szét zi lál ták a pa rasztsá got. Most az USÁ-ból im por tál juk a hagy mát, s he lyet te virá got ter mesz tünk az USA-pi a cok ra.
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