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Környezetvédelem

Környezet,
szegénység, háború…
Szé kely Mó zesszo ci ál pszi cho ló gus Szent end rei Zöld Kö rün kön (vö. „Ér ted va gyok”, 2003. de cem ber, 30–31. o.) elõadást tar tott disszer tá ci ós té má já ból: A vi lág prob lé mák vissza tük rö zõ dé se a köz vé le ke dés ben. Az em be ri séget fe nye ge tõ
leg sú lyo sabb prob lé mák fo gal mai szé les kör ben is mer tek a ma gyar tár sa da lom ban, je l en tõ sé gük rõl ha tá ro zott és összecsen gõ né ze tek él nek, és a több ség sze rint az egyes em ber te het is a gon dok eny hí té sé é rt. Ez de rült ki ab ból a rep re zen ta tív
fel mé rés bõl, ame lyet Szé kely Mó zes és mun ka tár sai kérdezõbiztosok se gít sé gé vel bo nyolí tot tak le 2000-ben.
A fel mé rés szab vá nyos szo ci o ló gi- lõ mértékben szerepeltek még az minden második magyarázat a fej lõai keretek között történt. Pontosan alábbi szótövek: munka, éh-, fej lõ- dés rõl, még pe dig szin te egy ér tel mû en
ezer embert kérdeztek meg a vi lág- dés, egész ség, be teg, ad ni, ká bí tó szer. és kizárólag tu do má nyos és tech ni kai
problémákról: ezek sem is ko lá zott- A tulajdonnevek közül messze ki - fej lõ dés rõl szól – ír ja té zi se i ben Széság ban, sem ér dek lõ dés ben, el kö te le- emelkedõ az ENSZ és a Vö rös ke- kely Mó zes.
zett ség ben nem tér tek el a ma gyar tár- reszt, azok nál a kér dé sek nél, ame lyek
A listás kérdéseknél hasonló vá lasadalom átlagától. Elõször mindig a világproblémák megoldására kér - szok érkeztek, a különbségek inkább
nyitott kérdésekre kellett válaszolni dez tek rá. A kör nye zet vé del mi tu dat- csak szaktudományos szempontból
(ahol nincs felsorolva a lehetséges for má lás szem pont já ból fon tos, hogy ér té kel he tõ ek. Itt a ma gyar fel nõtt lavá la szok lis tá ja), a ké sõb bi ek ben vol- a „környezet” szó ennyi re egy ér tel- kosság a legfontosabb vi lág prob létak lis tás kér dé sek is.
mûen kiemelkedik, az emberek tud nak a szegénységet (és egyen lõtA felmérés több meglepõ ered- nak ró la, és ez zel az egyet len szó val mák
len
sé
ge ket), a környezetszennyezést
ménnyel járt: Az emberek ismerik a jelölik meg az ilyen jellegû prob lé- és -pusztítást,
a háborúkat (és a
világproblémákat, és szívesen vá la- mákat.
fegy
ver
ke
zést),
azéhezést (és ivó vízszolnak a kérdésekre: a nyitott kérA fel nõtt ma gyar tár sa da lom – a rep- hiányt), valamint
a betegségeket és
désekre 95%-ban, a zárt kérdésekre rezentatív minta tanúsága szerint –
99%-ban tudtak érdemben vá la szol- nem ért egyet a vi lág ha la dá si irá nyá- járványokat tart ja. A ti zen egy fel sole he tõ ség kö zül a fen ti öt kap ta a
ni.
val. A vá la szo lók fe le sze rint a vi lág- rolt
leg
ma
ga sabb rang sorszá mo kat.
A kö vet ke zõ meg le pe tés a vá la szok folyamatok rossz irányba tartanak.
szakszerûsége, összhangja volt. A Másrészt minden negye dik vá lasz adó
A kérdésekre adott válaszokban
nyi tott kér dé sek ese té ben a kö vet ke zõ derûlátó a világ dolgainak általános nem volt különbség nemek, életkor,
szavak szerepeltek leggyakrabban a megítélésében. A pozitív világkép iskolázottság tekintetében. Ki mu tatvá la szok ban: környezet, sze gény- okait firtatva egyetlen gondolatkör ha tó volt, hogy a nyi tott kér dé sek ben
ség, há bo rú. Ki sebb, és szin te egyen- emelkedik ki a többi fölé: csaknem felvetett problémakategóriákat a vá laszolók a zárt kérdésekre felelve is
kö vet ke ze te sen elõbb re so rol ták.
A ha zai prob lé mák te kin te té ben a
válaszok kissé másként alakultak:
elõ re ke rült az al ko hol, a ci ga ret ta, a
kábítószerek problémája (1000-bõl
850 em ber nél), az egész ség te len életmód témaköre pedig háttérbe szo rítot ta a jár vá nyok, be teg sé gek ka te góriáját, amely nem érte el a 20%-os
gya ko ri sá got sem a ha zai vi szony latban. Itt az idõ sebb, kép zet le nebb, kisebb jö ve del mû vá la szo ló ré teg elõbb
em lí tet te a be teg sé gek, há bo rúk, éhezés, túl né pe se dés prob lé má ját; a képzettebbek, városlakók, fiatalabbak,
va gyo no sab bak vi szont in kább a környezetszennyezést, az egészségtelen
élet mó dot, az et ni kai, val lá si fa na tizmust, írás tu dat lan sá got, va la mint kevésbé erõsen az alkoholt, cigarettát
említették.
A megoldásokat illetõen az egyik
kér dés a nem zet kö zi szer ve ze tek szerepére, ismertségére irányult: A leg többen az ENSZ szervezeteit, a
Vöröskeresztet, a Máltai Sze re tetszolgálatot és a környezetvédõ szervezeteket említették – elõzetes tá jékoz ta tás nél kül.
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Ek kor jött még csak a kér dõ ív ne heze: az egyé ni cse lek vé si le he tõ sé gek.
A vá la szok egy har ma da azt fe jez te ki,
hogy az egyén lényegében semmit
nem te het. Azok vi szont, akik tá jé kozottabbak, vidéki városiak, 18–19
éve sek, el kö te le zet teb bek, sokkal inkább az egyén felelõssége és cse lekvési lehetõsége mellett tették le a
vok su kat. Hogy mi vel le het se gí te ni?
Környezetvédelem (40%), oda figye lés egy más ra, össze fo gás (23%),
adakozás, szegények támogatása
(17,5%), al ko hol, ci ga ret ta, ká bí tószer kerülése (17,4%), egészséges
életmód (15,3%), tanítás, nevelés,
példamutatás (12,4%). Szem be tûnõ, hogy a meg ol dá si ol da lon hi ányzik a há bo rú és a túl né pe se dés problémájára vonatkozó megoldási le hetõség.
Csak nem min den ki tu dott mon da ni
va la mit ar ról, hogy a fel so rolt prob lémák kö zül me lyek ol dód nak meg szerin tük a XXI. szá zad ban. Az össz kép
nem tûnik optimistának. A vá la szo-

lók har ma da egyik prob lé ma meg oldódását sem reméli száz éven belül.
A leg töb ben 2-3 prob lé ma le küz dé sét
tart ják re á lis nak. A bu da pes ti ek kö zül
csak feleannyian hisznek a prob lémák meg ol dó dá sá ban, mint a vi dé kiek. Leg va ló szí nûbb nek a jár vá nyok, a
betegségek, a kulturális el szi ge te lõdés, az anal fa be tiz mus meg ol dó dá sát
tartották. A minta 1/4-e tartja úgy,
hogy meg ol dó dik a túl fo gyasz tás, az
éhezés, a környezetszennyezés, az
egész ség te len élet mód és a túl né pe sedés prob lé má ja. Há tul kul log vi szont
a há bo rú, az et ni kai prob lé mák, a káros szen ve dé lyek, a sze gény ség, a társadalmi egyenlõtlenségek meg ol dódá sá nak le he tõ sé ge.
Hasonló megál la pí tá sok ra jut nak a
nagy világszervezetek is, amikor a
globális problémákat mérlegelik. Az
UNESCO pél dá ul a fenn tart ha tó élet
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges alap el ve ket
négy pontban foglalta össze: ter mészet vé de lem, bé ke és egyen lõ ség, fejlõ dés, amely fi gye lem be ve szi a gaz-

da ság és a kör nye zet kö zöt ti kap csolatokat, valamint de mok rá cia, amely
biz to sít ja, hogy az em be rek nek igazsá gos és egyen lõ be le szó lá suk le gyen
a ter mé sze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi
rendszerek irányításába. Ez azonban
tel jes szem lé le ti for du la tot kí ván, és a
maival csaknem ellentétes, de a ha gyo má nyos tól is je len tõ sen kü lön bözõ értékrendet feltételez. Másrészt
ezen új etika alapján – amely a má sokra, a jövõ nemzedékekre és a
mind annyi un kat kör be ve võ öko ló gi ai
rendszerre is sokkal nagyobb fi gyelmet for dít – az élet mód gyö ke res átala kí tá sa is szük sé ges. Rö vi den ta lán
azt mondhatjuk Lá nyi And rást idézve, hogy az elõ vi gyá zat lan, ön telt és
sok szor kí mé let len ma ga tar tás he lyett
a szelíd, a mértéktartó és a valódi
szükségletekre épü lõt kell vá lasz ta ni
– figyelmeztetett elõadásának végén
Szé kely Mó zes tár sa da lom ku ta tó.
Kéry Magdolna

Háború és üzlet
Hogy a háború üzlet is, mindenki számára világos.
Mindazonáltal ez nemcsak azok számára érvényes, akik
egészen közvetlenül húznak hasznot a fegyverkezésbõl,
hi szen befektetni nem csu pán a pusz tí tó esz kö zök, te hát
bombázók, páncélosok és fegyverek termelésébe lehet,
ha nem tönk re tett ja vak (épü le tek és inf rast ruk tú ra)ké sõbbi hely re ál lí tá sá ba is, és még csak ab ba iga zán. Így pél dául az amerikaiak és a britek már az 1991-es, Kuvaitért
foly ta tott há bo rú ide jén új já épí té si meg bí zá so kért küz döttek, jól le het sok ob jek tu mot még le sem rom bol tak.
Tény le ge sen azon ban az pusz tít, hogy je len le gi ka pi talista gazdasági rend sze rünk kényszerûen rá van utalva
(ahogyan annak idején a kommunizmus államkapitalista
rend sze re is rá volt utal va) a há bo rús pusz tí tá sok ra!
Georg Bernhard Shaw már a má so dik vi lág há bo rú idején fel is mer te ezt: „Azt fel té te lez ni, hogy va la me lyi künk
jól meg fon tol tan égõ gyu fát ha jít egy pus ka po ros hor dó ba
an nak ér de ké ben, hogy a ka mat láb két-há rom szá za lék kal
emel ked jék, a leg dur vább el len mon dás ban áll na az em ber
ter mé sze té vel és a mez te len té nyek kel... En nek el le né re a
két és fél szá za lé kos ka mat láb-emel ke dést ugyan olyan bizo nyos ság gal kö ve ti há bo rú, mint aho gyan az éj sza kát köve ti a nap pal.”
Mi ért ma ra dunk alul ez zel a gyil kos lo gi ká val szem ben?
Azért, mert a kezdeti építkezési szakasz után, amikor is
nagy be fek te té sek re van szük ség, ame lyek ma gas tõ ke hoza mot sza va tol nak, min den ka pi ta lis ta rend szer el jut a telí tett ség sza ka szá ba, ami nek – a sza bad pi ac so kat ma gasztalt sza bá lyai sze rint – a be fek te tett tõ ke ka ma ta i nak csökkenéséhez kellene vezetnie. Kellene – mivel ennek az
egyensúlynak a be ál lá sát (sok tõ ke ki csi ke res let mel lett
ala csony ka ma tok hoz ve zet) meg aka dá lyoz zák, merta tõke ké pes „sztráj kol ni”. Így kény sze rít ki olyan tõ ke ho zamot, amely fö löt te áll a nép gaz da sá gi nö ve ke dés nek, s ennek egy re drá ma ib bá vá ló kö vet kez mé nye lesza tár sa dalmi össz ter mék egy re igaz ság ta la nabb el osz tá sa.
Mi vel en nek a sza ka dék nak nem sza bad túl ha tá ro zot tan
érez he tõ nek len nie, sze le pek re van szük ség. Ilyen sze lep a
ja vak ter me lé sé nek ki ter jesz té se tu laj don kép pen szük ségte len ter mé kek re, va la mint azok gyors el hasz ná ló dá sa és
foly to nos pót lá suk újí tá sok ré vén.

To váb bi le he tõ séga pi ac te rü le ti ki ter jesz té se más or szágok ra – ko ráb ban a gyar ma to sí tás, ma a globalizáció ré vén.
Kü lö nö sen fon to sak azon bana pi a cok tól tá vo li be fek tetések, te hát olyan ja vak elõ ál lí tá sa, ame lyek nem je len tenek nyo mást az árak ra, s ezért nem von ják ma guk kal a tõke ho zam csök ke né sét (ami pél dá ul a la kás épí té sek nek követ kez mé nye len ne). Eb bõl a szem pont ból év ti ze de ken át
nagy össze ge ket kö tött le az ûr ku ta tá si ver seny, de kü lö nösen a „hi deg há bo rú” volt ide á lis ürügy az ál lan dó fegy verke zé si ver seny ré vén tör té nõ, hi he tet len mér té kû tõ ke megsemmisítésre.
S ha már ezek a le he tõ sé gek sem elégségesek (és már
hamarosan kény sze rû en elég te len né vál nak, mi vel ex ponenciális fejlõdéssel van dol gunk, amely egy re gyor sabban haj lik a vég te len fe lé), ak kor tény le ge sen már csak a
pusz tí tás ma rad az zal a le he tõ ség gel, hogy utá na új gör be
indulhat a nulla pontról, s ismét igen laposan kezdõdõ
emelkedéssel.
Te kin tet tel a 3%-ra süllyedt ka mat láb ra, a ta ka rék pénztárak szö vet sé gé nek fo lyó ira ta már 110 év vel ez elõtt ar ra a
következtetésre jutott, hogy „csak egy általános európai
há bo rú len ne ké pes me gálljt pa ran csol ni en nek a fej lõ désnek, nevezetesen a tõkének azzal a roppant mértékû el pusztításával, amit ez a háború jelentene”. Mégis majd nem to váb bi 25 évig tar tott, amíg az el sõ vi lág há bo rú ban
csak nem 3 bil lió dol lárt sem mi sí tet tek meg, to váb bi 25 évvel ké sõbb pe dig, a má so dik vi lág há bo rú ban 4 bil li ót.
Most azon a pon ton ál lunk, hogy azt kell mon da nunk:
Az, hogy a má so dik vi lág há bo rú óta csak nem 60 év telt el
úgy, hogy Eu ró pa bé ké ben él he tett, egy részt ör ven de tes,
más részt ez a vi lág más tá ja i nak és a ter mé szet nek a rovására tör tént. És – ha ki nyit juk a sze mün ket – na pon ta ismer het jük fel an nak bi zo nyí té ka it, hogy ki me rült az a játék tér, amely re en nek fa lánk rend szer nek szük sé ge van.
Ennek el le né re elfojtjuk ezeket a felismeréseket, és to vább ra is meg bí zunk szak ér tõ ink ben, mi vel így ké nyel mes
ne künk. Kü lön ben ugyan is job ban részt kel le ne vál lal nunk
a fe le lõs ség bõl. De va ló ban van-e más vá lasz tá sunk?
Min den eset re ma már sen ki sem ál lít hat ja, hogy ez út tal
sem tud hat tunk sem mit.
Forrás: EQUILIBRISMUS Egye sü let

