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Pintér Róbert: Globális egyenl ıtlenségek az 
információs korban 
 

Bevezetés 
Talán meglepı, de az emberi társadalmak legújabb történetében – az 
információs korszak beköszöntével – újra nı a társadalmi egyenl ıtlenség 
és a társadalmi kizárás .  

Annak ellenére, hogy az információs forradalmakat egyrészrıl szinte mennyei hozsannával 
szokás ünnepelni, vagy másrészrıl mélyrıl jövı félelemmel vegyes utálattal elutasítani, úgy 
tőnik, hogyha egyszerő elıítéletek helyett közelebbrıl szemléljük meg azokat a társadalmi és 
gazdasági folyamatokat, amelyeket elindít, akkor azt láthatjuk, hogy közvetlen kiváltó oka a 
társadalmi egyenlıtlenség újsütető megerısödésének. 

Mert amíg az 1970-es évekig egyértelmően csökkent a világon az 
egyenlıtlenség – mind társadalmak között, mind társadalmakon belül – addig 
azóta ez a trend megfordult. A folyamat hátterében elsısorban a 
kapitalizmus információs jelleg ő megújulása  áll és a gazdasági 
versenyképesség hajszolása. Ami egyrészt a versenyképtelenné vált 
gazdasági rendszerek hanyatlását hozta – ahogy ezt az államról szóló 
fejezetben a Szovjetunió és a szub-szaharai Afrika esetében láthattuk. 
Másrészt viszont a társadalmakon belül is egyenlıtlenségeket hozott, illetve 
aláásta az azok kezelésére kialakított jóléti intézményrendszert . 

Ennek a növekvı egyenlıtlenségnek csupán látszólag mond ellent, hogy az 
elmúlt harminc évben néhány ország a fejlıdés egy „magasabb fokára” 
lépett, így egyes ázsiai országok – például Kína , Korea és India – illetve 
latin-amerikai országok – például Brazília vagy Argentína . Ugyanis ezzel 
együtt sem csökkent, hanem nıtt a társadalmak közötti egyenlıtlenség: a 
szegények gyorsan szegényednek, a gazdagok gyorsan gazdagodnak, a 
köztük lévı egyenlıtlenség pedig növekszik. 

Az, hogy ki szegény és mekkora az egyenlıtlenség, az relatív – mint ahogy késıbb is látni 
fogjuk. Hiába él valaki egyre jobb körülmények között, ha az igazán gazdagok és a 
társadalom egy része sokkal gyorsabban gazdagodik. Ebben az esetben nınek az 
egyenlıtlenségek. 

Tiszta fizika: ha mindkét test egy irányba mozog, akkor egymáshoz viszonyítva a lassabbik nem 
mozdul, csak a gyorsabbik, a lassabbhoz képest. 

Mindeközben Nyugat-Európa lakossága továbbra is az egyik legmagasabb 
életszínvonallal bír az egész világon, viszont a társadalmon belüli 
egyenl ıtlenségek itt is nıttek. Az Egyesült Államokban pedig, ahogy a 
fejlett világ túlnyomó részében, a reálkeresetek jobbára csökkentek az elmúlt 
30 évben – kivéve a legjobban keresıket – és csak a nık tömeges munkába 
állása tudta szinten tartotta az életszínvonalat, tehát a kétkeres ıs 
családmodell tömeges elterjedésének is részben ez áll a hátterében.  

A nık tömeges munkába állásával korábban már foglalkoztunk részletesebben a család 
leckében is. 

Azonban az egész társadalom szintjén jelentıs életszínvonal csökkenést – 
önmaguk korábbi viszonyaihoz képest – csak a korábbi Szovjetunió és 



 2 
 

szatellit-országai illetve a szub-szaharai régió lakossága tapasztaltak a 
világon. 

A helyenkénti életszínvonal növekedés ellenére elmondható viszont, hogy a 
világon szinte mindenhol nı az egyenl ıtlenség , a polarizáció , a 
szegénység és a nyomor – vagyis a fogyasztással és az elosztással 
kapcsolatos különbségek. E mögött azonban a termeléssel kapcsolatos 
folyamatok állnak, így a munka individualizációja , a munkások erısödı 
kizsákmányolása , a társadalmi kizárás növekedése és a perverz 
integráció . Vagyis a háttérben a globalizálódó gazdaság sajátos termelési, 
elosztási és fogyasztási folyamatai találhatók. 

 

Fogalommagyarázat 
A szegénység megközelítése tehát analitikusan két irányból lehetséges.  

Kézenfekvı és szembeötlı, hogy a szegények rosszabb szolgáltatásokat 
tudnak megfizetni, kisebb-kevesebb anyagi értékekkel rendelkeznek és 
rosszabbak az életkörülményeik.  

Az elsı megközelítési irány tehát a fogyasztás , a javak elosztása. 

Azok viszont már sokkal fogósabb kérdések, hogy vajon mitıl-miért lesz 
szegény valakibıl, vajon hogyan termelıdik a szegénység és ebbıl fakadóan 
mit kell-lehet vele kezdeni? Fogós kérdések, mert több évszázados és 
eldönthetetlen vita húzódik mögöttük. Míg egyesek úgy érvelnek, hogy teljes 
egyenlıségre kell törekedni – így például a baloldali hagyomány (Marx ) – 
mások azt gondolják, hogy a szegénység, illetve az egyenlıtlenség 
szükségszerő és elengedhetetlen a társadalom mőködéséhez. Továbbá azok, 
akik elıre viszik a társadalmat, megérdemlik, hogy magasabb jövedelmet 
kapjanak – ezt vallják egyes funkcionalisták – például Davis és Moore . 

Ezek szerint a szegények már csak azért is hasznosak, mert rengeteg állást hoznak létre a jóléti 
rendszerben dolgozók számára. Így a szegénység nélkül például nagyobb lenne a 
munkanélküliség. 

Nehogy azt higgyük azonban, hogy ezek csupán a könyvtárszobák falai közé 
való viták – a konfrontálódó nézetek ugyanis eldönthetik a politika, így 
emberek millióinak-milliárdjainak a sorsát is. 

Ha Marx gazdag és elégedett lett volna, akkor nincs szovjet gumicsizma? 

Engels viszont gazdag volt – mégsem hordott gumicsizmát… 

A második megközelítési irány tehát a termelést és a szegénység mögötti – 
elsısorban gazdasági – háttérfolyamatokat vizsgálja. 

 

Elosztás és fogyasztás 

Az elosztás és fogyasztás során jönnek létre az egyenl ıtlenségek , vagyis a 
jólét – jövedelem és értékek – elsajátítása révén létrejövı különbségek az 
egymással kapcsolatban lévı egyének és csoportok között. 

A társadalmi különbségek az egyenlıtlenség képzıdése során úgy is 
növekedhetnek, hogy a jövedelmek és értékek elsajátítása gyorsabban 
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gazdagítja a gazdagokat és szegényíti a szegényeket, mint ahogy a 
középosztály növekedik, ezáltal növekszik a társadalmi különbség. Ez a 
polarizáció folyamata.  

Vagyis a társadalom két „vége” távolabb kerül egymástól, mint korábban. 

A szegények  az erıforrásokhoz való hozzáférés olyan alacsony szintjével 
jellemezhetık – ez a szint intézményesen definiált norma, ezért országonként 
és koronként eltérı lehet –, amely nem teszi lehetıvé a számukra egy 
minimum életszínvonal folyamatos fenntartását sem. 

Magyarországon 1968-ban számolt a KSH elıször létminimumot, 1994-tıl pedig szüneteltetik 
ezt a számítást. 1994 júniusában a két felnıttbıl és két gyermekbıl álló városi háztartás 
létminimuma 13087 forint/fı volt. 1997-ben egy másik módszerrel számítva alacsonyabb 
létminimumot, ugyanilyen család esetében 12000 forint/fı értéket állapítottak meg.  

Más minimumok szerint a szegénységhatár a mindenkori nyugdíjminimum – 1994-ben ez 
6800 forint volt.i 

A szegénység extrém foka a nyomor . Nyomorban élnek azok, akik jóval a 
szegénységi szint alatti jövedelemmel rendelkeznek.  

Ez nem csupán anyagi következményekkel, hanem egyéb depriváltsággal  
(megfosztottsággal) is jár. Így rosszabb élethelyzettel, lakáskörülményekkel, 
táplálkozással, higiéniával, iskolázottsági eséllyel… 

Az USA-ban például a létminimum fele az a határvonal, ahonnan nyomorról beszélhetünk. 

Ezek a meghatározások társadalmanként eltérnek és kulturálisan 
meghatározottak, statisztikai mérésüket pedig többnyire politikailag 
befolyásolják. 

No, vajon miért nincs Magyarországon 1994 óta hivatalos létminimum számítás? 

 

Termelés – háttérfolyamatok a szegénység mögött 

A második megközelítéshez tartozó fogalmak inkább azokra a 
háttérfolyamatokra utalnak, amelyek meghatározzák a fentebbi, a szegénység 
társadalmi elosztással kapcsolatos fogalmait. Ezek elsısorban a termelésre 
és nem a fogyasztásra-elsajátításra utalnak.  

A legális munkaerıpiacról rendre kizáródnak bizonyos jól körülhatárolható 
társadalmi csoportok, amelynek eredménye a társadalmi egyenl ıtlenség . 

Ennek hátterében a következık állnak: 

Az információs korszak meghatározó folyamata a munka individualizációja  
vagyis az a folyamat, amelynek során egyesek a termelésben egyre inkább 
speciálisan rájuk szabott pozíciókat foglalhatnak el, miközben csökken a 
csoportosan végzett munka. De ennek következtében a munkások javarésze 
kicserélhetıvé válik, az élethossziglani foglalkoztatás , a belátható karrier, 
az ez alapján tervezhetı élet pedig egyre bejósolhatatlanabbá válik. A 
rugalmas munkaidı, a projektre szerzıdés és a szabadúszás egyre inkább 
elterjed. 

Te tudod milyen pozícióban, hol fogsz dolgozni, hol fogsz élni és kivel, mondjuk 1-3-10 év 
múlva? Biztos is vagy benne? 
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A legújabb gazdasági folyamatok eredményeképpen megjelenik egy újfajta 
kizsákmányolás  is: a tıke rendszerszerő lehetıséget kap, hogy megtagadja-
csökkentse a fizetést, és ne törıdjön a munkafeltételekkel, elsısorban a 
rosszabb érdekérvényesítı képességgel rendelkezı csoportokkal – 
kisebbségiekkel, bevándorlókkal, nıkkel, gyerekekkel és fiatalokkal szemben. 
Ezzel megfordít egy korábbi történelmi trendet, hogy tudniillik a 
kizsákmányolás hosszú ideig csökkent a „fejlıdés” során. 

Lehet, hogy mégis Marxnak volt igaza és itt az ideje a proletár csimm-bumm cirkusznak? 

Na, de vannak még proletárok?! 

Az újfajta társadalmi egyenlıtlenség egyik legfontosabb oka, hogy 
megerısödik a társadalmi kizárás , vagyis az a folyamat, amelynek során 
meghatározott egyéneket és csoportokat a rendszer mőködésébıl fakadóan 
képtelenné tesznek arra, hogy hozzáférjenek bizonyos pozíciókhoz, amelyek 
révén autonóm életvitelt folytathatnának.  

Tehát például az alacsonyabb képzettségőek az új, fejlett információs 
gazdasággal rendelkezı társadalmakban nehezebben találnak munkát, mert 
a gyárak, ahol dolgoztak versenyképtelenné válnak és bezárják, külföldre 
költöztetik ıket. 

A kék szemőeknek nincs munka 

A társadalmi kizárás mindig egy adott intézményi rendszerhez, annak az 
értékeihez és a társadalmi standardokhoz köthetı. A társadalmi kizárás 
elsısorban a munka világában történik: a család egyetlen tagja sem kap 
viszonylag rendszeres, fizetett munkát. Az, hogy ki záródik ki, idırıl-idıre 
változhat, demográfiai jellemzıktıl, iskolai végzettségtıl, társadalmi 
elıítéletekt ıl, gazdasági gyakorlattól és politikai programoktól függıen. 
Szinte biztos társadalmi kizáródással fenyegetnek:  

» egy hosszantartó súlyos betegség,  

» a drog-függıség,  

» az alkoholizmus,  

» a börtönviseltség,  

» a mentális betegségek,  

» a tartós idegösszeomlás,  

» a funkcionális analfabétizmus,  

» az illegális státusz,  

» a hajléktalanság – a lakbér kifizetésének a képtelensége…  

A társadalmi kizáródás az információs korszakban egyaránt érint 
egyéneket, csoportokat és területeket – a hálózatban m őködı gazdaság 
gyorsan kizárja a számára értékteleneket.  

Ha a társadalmi kizáródást nem követi a sikeres újraintegrálás, akkor 
elıfordulhat, hogy a kizártak illegális eszközök révén integrálódnak a 
társadalomba, vagyis törvénytelen módon keresik meg a mindennapi 
megélhetéshez valót. Ezt nevezhetjük perverz integrációnak .  
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A perverz integráció az információs korszak egyik legfontosabb új 
folyamata, felszínre hozza a legmélyebb ellentmondásokat, amely az 
információs gazdaság kirekesztı logikáját szembeállítja az egyénnel és az 
egyéni túléléssel. 

 

Rendszerszer ő egyenl ıtlenség 

Végeredményben tehát szisztematikus kapcsolat van az információs 
kapitalizmus , a kapitalizmus újrastrukturálódása, valamint a termelés és az 
elosztás megújulása között. Tehát a hálózati társadalom növeli a társadalmi 
egyenlıtlenségeket és a társadalmi kizáródást. A gazdaság megújulása, 
amely egyszerre globális valamint információs és melynek hátterében 
egyrészt az új technológia – így például a számítógép – másrészt a 
gazdasági szervezet és környezetének a megváltoztatása áll visszahat a 
munkaerıpiacon keresztül az egész társadalomra, illetve annak a 
szerkezetére.  

Na, így okoz a számítógép szegénységet 

A fejezet hátralévı részében a világon ható egyenlıtlenségi folyamatokat 
tekintjük át röviden, majd Afrika és az Egyesült Államok példáján keresztül 
azt mutatjuk be, hogy a legszegényebb és a leggazdagabb országok 
egyenl ıtlenségi rendszerére milyen hatással van a kapitalizmus 
megújulása. 

 

Polarizálódó glóbusz 
Az elmúlt két és fél évtizedben a jólét termelése és elosztása körüli földrajzi 
egyenlıtlenség jelentısen megnıtt. Az OECD országok és a többi ország 
közötti különbség nıtt. Az 1950-es évek óta Japán majdnem felzárkózott az 
Egyesült Államokhoz , Nyugat-Európa is javította relatív pozícióját – de 
kicsit még mindig le van maradva. Kialakult a hárompólusú világgazdaság . 
Viszont Latin-Amerika , Afrika és Kelet-Európa jobban le van maradva 
napjainkban, mint akár az 1970-es években. 
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A világ térképe – a világkereskedelemben elfoglalt pozíció szerintii 

Ázsia javított a helyzetén, de Afrika után még mindig a legszegényebb régió 
a világon. A legszegényebbek és leggazdagabbak közti különbség 
növekedése ellenére átlagosan javult az életszínvonal az egész világon. Az 
ENSZ HDI – Human Development Index (Emberi Fejlıdési Index) – azt 
mutatja, hogy javultak az oktatási feltételek, az egészségügyi ellátás és a 
születéskor várható átlagos élettartam is – ez utóbbi például a fejlıdı 
világban 1993-ben 62 év volt, szemben az 1960-as 46 évvel.iii 

De a fejlıdés ellenére az elosztás növekvı polarizációt és társadalmi 
egyenl ıtlenséget szült világszinten az elmúlt 30 évben. Míg harminc évvel 
ezelıtt a világ legszegényebb 20%-a a jövedelem 2,3%-val rendelkezett, ez 
az 1990-es évek közepére 1,4%-ra csökkent. Mindeközben a leggazdagabb 
20% részesedése 70%-ról 85%-ra nıtt. 1991-ben a világ lakosságának 85%-
a a megtermelt javaknak csupán a 15%-ával rendelkezett. 

Minek ez a sok szám, a gazdagabbak úgyis csak egyre gazdagodnak, nem? 
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A világon megtermelt javak elosztása
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Ami azonban új kelető folyamat, hogy az elmúlt évtizedekben nıtt az 
országokon belüli egyenlıtlenség.  

A folyamat alól csak néhány ország jelent kivételt – így pl. India , Malajzia , 
Hong-Kong , Szingapúr , Tajvan és Dél-Korea . Az, hogy ezekben az 
országokban nem nıtt, hanem csökkent az egyenlıtlenség – ez persze nem 
jelenti azt, hogy eltőnt volna – javarészt a fejleszt ı államnak köszönhetı. 

Nıttek a különbségek például az USA-ban , Nagy-Britanniában , 
Svédországban , Németországban , Oroszországban , Japánban , 
Kanadában , Ausztráliában , Mexikóban , Brazíliában és Thaiföldön -, hogy 
minden földrészrıl hozzunk példát. A fejlıdı országokban a különbségek a 
rendkívül elmaradott rurális térségek és a város között találhatók, míg a 
fejlett világban a jóléti állam elosztási politikája a ludas. Mind a városi 
szegénység megnövekedése és a jóléti állam politikájának a válsága mögött 
az információs kapitalizmus új folyamatai állnak.  

A jóléti állam politikájáról már írtunk az államról szóló fejezetben. 

Riasztó, hogy szinte mindenhol nıtt a szegények, különösen a nyomorban 
élık száma. Míg 1965-80 között 200 millió ember jövedelme csökkent, addig 
1980-93 között ugyanez a szám már egymilliárd! Az 1990-es évtized közepén 
1,3 milliárd ember, a fejlıdı világ népességének az 1/3-a élt szegénységben, 
ebbıl 550 millió Dél-Ázsiában , 215 millió a szub-szaharai övezetben és 150 
millió Latin-Amerikában .  
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A fejlıdı világ szegényeinek eloszlása a Földön az 1990-es évek közepén 

Bár ennek a vidéki, a mezıgazdaságból élık között magas arányú szegénységnek látszólag 
semmi köze sincs az információs korhoz – hiszen ez a szegénység mindig is létezett – 
valójában arról van szó, hogy ezeknek a térségeknek a felzárkózása lelassult az utóbbi 
évtizedekben. Ennek oka pedig az – hogy a komplex rendszert némileg leegyszerősítsük –, 
hogy, a rosszabb gazdasági helyzetbe kerülı államok az új globális (információs) 
gazdaságban egyre kisebb versenyképességgel bírnak. A feldolgozatlan nyersanyagok és a 
mezıgazdasági termékek pedig kevésbé piacképesek. A tömegtermelésen alapuló ipar 
viszont olyan termékeket állít elı, amik már nem eladhatóak. Így az állam és a gazdaság is 
válságba kerül. a szegények száma nem csökken. 

Vas és acél országa az információs korban: munkás se köll, vas se köll! 

Az adatokból kibontakozó trendek szerint az információs fejl ıdés egyszerre 
befogadó és kizáró, egyszerre segíti elı az újfajta fejlıdést és okozza a 
korábbi ipari fejl ıdés megtorpanását, ezzel erısítve a világszintő 
polarizációt . 

 

Példák: Afrika és USA  
Az új információs fejl ıdés eredményeképpen egész régiók kapcsolódnak ki 
a világgazdaságból, de nem csak a fejlıdı, hanem a fejlett világban is. Egy 
újfajta negyedik világ jelenik meg a legfejlettebb világ hátsó udvarában is – 
ahogy arról a fejezet befejezésében összefoglalóan is szólunk. Vagyis nem 
csak a fejlıdı világ küszködik – már-már azt mondhatnánk, hogy 
hagyományosan – a társadalmi egyenlıtlenség, a szegénység és a nyomor 
problémáival, hanem a fejlettebb országokban is egyre fontosabb társadalmi 
problémává válik a kérdéskör kezelése. 

Úgy tőnik elı kell szedni a nagytata koldusruháját – jólétre szenderül az állami gondoskodás 

Az persze, hogy kit tekintünk szegénynek, továbbra is relatív. És ezt nem árt 
újra és újra hangsúlyozni. A legfejlettebb országokban szegénynek lenni mást 
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jelent, mint Ázsiában , Latin-Amerikában , Afrikában  vagy éppenséggel 
Kelet-Európában .  

A baj az, hogy azt nem lehet megválasztani, hogy hol legyünk szegények, maximum azt, hogy hol 
legyünk, ha már gazdagok vagyunk 

John Rawls híres, magyarra is lefordított könyvében – Az igazságosság elméletébeniv – 
pontosan egy ilyen hipotetikus választással próbálja meg megmagyarázni, hogy mit 
tekinthetünk igazságos társadalomnak . A mellett érvel, hogy azok az egyenl ıtlenségek 
tekinthetık igazságosnak, amelyeket egy olyan kiinduló helyzetben, amikor még senki sem 
tudja, hogy hová fog kerülni a társadalomban (hogy szegény lesz-e vagy gazdag, jó állása 
lesz-e vagy egyáltalán nem lesz állása) mindenki elfogadhatónak tartana. Vagyis a számára 
legrosszabb helyzet is volna annyira jó, hogy azt nem tartaná igazságtalannak. 

Kukás Rockefeller 

 

Afrika – kiszolgáltatva a ragadozó államnak 

Ahogy azt az állam résznél már láttuk a szub-szaharai régió az elmúlt 
harminc évben eltőnt a térképrıl, gazdasága összeomlott, államai 
dezintegrálódtak, társadalmai széthullottak. Az eredmény éhínség, járványok, 
erıszak, polgárháborúk, népirtás és totális káosz. Mindez a gazdasági 
modernizáció, a technológia, a politika és a társadalom komplex 
kapcsolatrendszere miatt történt így. 

Az, hogy valami megváltozott az 1970-es évek elején pontosan érzékelték az 
afrikai államok többségében is. A történet tragédiája, hogy nem tudtak mit 
kezdeni a változásokkal. A sajátos afrikai fejlıdést Etiópia példáján keresztül 
mutatjuk meg. 

Az 1983-84-re humanitárius katasztrófával fenyegetı Etiópiában Hailé 
Szelasszié uralkodott évtizedeken keresztül, egészen az 1970-es évek 
közepéig, amikor szép lassan félreállították. A folyamat – melyet igen 
érzékletesen ír le Ryszard Kapuscinski oknyomozó interjú-regényében – 
ugyanaz, amirıl mi is beszélünk. 

Elıször – A fejlıdés szava 

„Barátom, egy mánia kerítette hatalmába ezt az ırült és kiszámíthatatlan 
világot: a fejlıdés mániája. Mindenki fejlıdni akar! Csak azon jár az 
eszük, hogyan fejlıdhetnének, és nemcsak úgy, amint a szokás elıírná, 
az isteni törvényeknek megfelelıen, ahogyan az ember megszületik, 
fejlıdik és meghal – nem, ık hallatlanul gyorsan, dinamikusan, hatalmas 
ütemben akarnak fejlıdni, úgy, hogy mindenki ıket csodálja, irigyelje és 
emlegesse, elismerıen bólogasson. […] Pedig hát a mi császárságunk 
száz és száz, sıt ezernyi évig létezett különösebb fejlıdés nélkül, 
uralkodóit mégis tisztelték, istenként imádták. […] Kinek jutott volna 
eszébe arcra borulni az uralkodó elıtt és azért könyörögni, hogy 
fejlessze ıt? De hát a mostani világ változni kezdett, amit elıkelı urunk 
vele született csalhatatlansága folytán tisztán látott, és bıkezően 
támogatta is eme fejlıdést. […] A palotában kifüggesztették a 
császárság fejlesztési térképét, amelyen tiszteletre méltó urunk egyetlen 
gombnyomására fények, nyilak, csillagok, pontok gyúltak ki, és ezek 
mind csillogtak-villogtak, úgy, hogy a méltóságok gyönyörködhettek a 
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látványban; bár egyesek ebben az egészben csak annak a bizonyítékát 
látták, hogy az uralkodó különccé vált.”v 

Másodszor – Az idegen tıke, eladósodás és „fejlıdés” igazi reformok nélkül 

„Másrészt viszont nehéz egyszerre a népet fejleszteni és táplálni, 
honnan vegyünk pénzt minderre? Senki sem szórja a dollárjait. A 
császárság keveset termel, nincs mivel kereskednie. Hogyan töltsük hát 
meg a kincstárat? Ez volt a probléma, amelyre mindenható urunk 
jóindulatú és elırelátó gondoskodással figyelt, amelyre a legnagyobb 
súlyt helyezte […] nem volt más választása, mint hogy egyik fıvárosból 
a másikba vándoroljon segítséget, hitelt, tıkét keresve, mivel a mi 
hazánk mezítlábas, vékonypénző, koldusszegény. És éppen itt 
mutatkozott meg urunk felsıbbsége az egyetemistákkal szemben: 
bebizonyította nekik, hogy reformok nélkül is lehet fejlıdni. Hogy ez 
miképpen lehetséges, azt kérdezed, barátom? Úgy lehetséges, hogy ha 
szerzünk idegen tıkét, hogy abból gyárak épüljenek, nincs szükség 
semmilyen reformra. És tessék: urunk egyetlen reformot sem 
engedélyezett, gyárak mégis épültek! Tehát volt fejlıdés.vi 

Harmadszor – A ragadozó állam kialakul 

„De a legnagyobb bajok az oktatás fejlıdésébıl származtak, mert hát 
egyre többen lettek, akik iskolákat végeztek, s ezeket el is kellett 
helyezni a hivatalokban. Emiatt felduzzadt, óriási méreteket öltött a 
bürokrácia, egyre több pénzt vitt el nemes urunk kasszájából. De hát a 
hivatalnokokat nem lehet megrövidíteni, hisz ık a legkitartóbb, 
leghőségesebb oszlopai az országnak.  

[…] Az udvaroncokat sem szabad háborgatni, hisz ık a palotához 
legközelebb álló személyek. A katonatiszteket sem – ık biztosították a 
haladáshoz szükséges nyugalmat. Így aztán a kincstári órában rengeteg 
ember állt a császár elé, a zsák meg egészen kiapadt, hisz jóságos 
urunk kénytelen volt napról napra egyre nagyobb összegeket fizetni a 
hőségért.vii  

Negyedszer – A nyomor 

„[…] amikor ezek a misszionáriusok, orvosok és ápolók – utóbbiakról 
már említettem, hogy álruhás tudósítók voltak –, mint mesélték, 
megérkeztek északra, soha nem tapasztalt dolgot láttak; nevezetesen 
azt, hogy ezrek és ezrek haldokoltak az éhségtıl, mellettük pedig a 
piacok és a boltok telis-tele voltak élelemmel. Van itt ennivaló, van ám, 
mondogatják, csakhogy rossz volt a termés, a parasztoknak az utolsó 
szem gabonájukat is oda kellett adniuk a földesuraknak, azért nem 
maradt semmijük. A spekulánsok pedig kihasználták a helyzetet, és úgy 
felverték az árakat, hogy alig akadt, aki csak egyetlen marék gabonát is 
meg tudott volna vásárolni; innen származott az egész baj.”viii 

Ötödször – A ragadozó állam akcióban 

„[…] jelentés érkezett, hogy ama tengeren túli jótevık, akik soha jól nem 
lakó népünk élelmezésének hálátlan feladatát magukra vállalták, 
fellázadtak és leállították a szállítmányokat, éspedig azért, mert Jilma 
Deressza pénzügyminiszterünk – a császári kincstár gazdagítása 
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érdekében – a befolyó segélyekért magas vámokat akart fizettetni a 
jótevıkkel. Ha segíteni akartok – mondta a miniszter –, segítsetek, de 
fizetnetek kell érte. Erre ık azt mondták: hogyhogy fizessünk? A 
segítségért, amelyet nyújtunk – még fizessünk is? No igen – felelte a 
miniszter –, ilyenek az elıírások. Netán úgy akartok segíteni, hogy ebbıl 
a császárságnak semmi haszna se legyen?[…] Ettıl kezdve nem volt 
szükség semmiféle segítségre és alamizsnára, az éhezık kénytelenek 
voltak beérni azzal, hogy maga jóságos urunk a legnagyobb hangsúlyt 
fektette sorsuk alakulására – ami bizony különleges, a legmagasabbnál 
is magasabb kötıdés jele volt, mely az alattvalók sebeire gyógyírt 
hozott, erısítı reményt sugárzott.”ix 

Végül miután az állam eladósodott, a fejlıdés igazi reformok nélkül 
zsákutcába futott, az állami vérszívók hada pedig csak nıttön-nıtt elindult a 
harc az államért és a szőkülı állami forrásokért, amik a túlélés egyetlen 
esélyét kínálták az embereknek. A katonák és a vidéki tartományok 
fellázadtak, a diákok az utcákra vonultak, a palotában pedig három frakció 
alakult ki. A kölcsönös letartóztatások után lassacskán az összeesküvı tisztek 
vették át a hatalmat, a császárságnak pedig vége lett. A korábbi uralkodó 
osztály számos tagjáról kiderült, hogy óriási összegeket tartott külföldi 
bankszámlákon.  

Az etióp teheneket elküldték Zürichbe  

A hatalomátvétel ellenére azonban a társadalmi nyomornak nem lett vége, sıt 
1983-84-re a korábbinál is sokkal súlyosabb tömeges éhínség alakult ki az 
országban. A változás ugyanis csak az állam vezetését érintette, a ragadozó 
logikát nem. Az állam továbbra sem védte meg az állampolgárait, hanem 
csupán egy eszköz volt a legerısebbek kezében, hogy hozzájussanak az 
egyre szőkülı erıforrásokhoz, ez pedig további harcokhoz vezetett. 

Az 1983-84-es események megoldásában, a segítségnyújtásban aktív szerepet vállaltak a 
zenészek is – a We are the world címő szám világhírővé is vált. 

Ennek a folyamatnak az eredményeképp napjainkra gyakorlatilag az egész 
szub-szaharai régió – egy-két állam kivételével – teljesen eltőnt, irrelevánssá 
vált a világgazdaság számára. Az ott lakó emberek túlnyomó része pedig 
nyomorban és szegénységben éli életét, ami úgy tőnik nem is fog megváltozni 
a közeljövıben.  

 

USA: új szegénység és gettólét 

Az USA a legnagyobb és a technológiailag legfejlettebb gazdaság a világon. 
De ugyanakkor ez az a társadalom is, ahol az elmúlt harminc évben 
lényegesen nıtt a társadalmi egyenlıtlenség, a szegénység, a nyomor és a 
polarizáció.  

Talán az Egyesült Államok fejlıdése nem sajátosan egyedi, hanem 
általánosabb folyamatok beindulását is jelzi – bár kétségtelen, hogy az 
amerikai faji diszkrimináció , a slum-osodó városok , a kormányzati 
beavatkozástól való ideológiai és politikai tartózkodás mind sajátosan 
amerikaiak.  
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Több afro-amerikai fiatal ül börtönben egyes amerikai államokban, mint amennyi a 
felsıoktatásban tanul 

Két ok azonban mégis a mellett szól, hogy az USA valami általánosabbat 
testesít meg a fejlett világ számára: 

1. a domináns gazdasági ideológia és gazdaságpolitika minden fejlett 
államban közel azonos, a dereguláció , a rugalmas irányítás és a 
kapitalizmus megújítása  felé hat, hasonló folyamatokat elindítva, mint az 
Egyesült Államokban , 

2. másrészt – és ez talán fontosabb – a tıke, a piacok és a cégek globális 
integrációja különösen nehézzé teszi, hogy bármelyik ország kivonja 
magát a folyamatok hatása alól, minden nagyobb mérvő eltérés 
csökkentheti ugyanis a versenyképességet és a jövıbeli túlélés 
lehetıségét.  

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok hasonló folyamatokat mutatnak a 
világon mindenhol, mint az Egyesült Államokban : növekvı 
egyenlıtlenséget, szegénységet és társadalmon belüli polarizációt.  

Az 1990-es évtizedre az amerikai gazdaság az egyik leginkább profitábilis lett 
az egész világon, az adózás utáni nyereség 1995-re 7%-osra nıtt, szemben 
az 1973-as 4,7%-kal. A topmenedzserek fizetése reálértéken közel a 
négyszeresére nıtt kicsivel több, mint 20 év alatt. Mindeközben azonban a 
medián 1 családi jövedelem az 1970-80-as években stagnált, az 1990-es 
években pedig egyértelmően csökkent. A legtöbb család ezt csak a 
családanyák munkába állásával tudta kezelni. A férfiak fizetésének a 
csökkenése különösen erıs volt a legrosszabbul fizetett szakmákban – de 
még a legképzettebb férfiak átlagfizetése is csökkent. A növekvı 
egyenlıtlenség erısítette a polarizációt : a legnagyobb jövedelemmel 
rendelkezı családok gyorsan növelték a bevételeiket, miközben a 
legalacsonyabb jövedelmőeknek csökkent a leginkább a bevétele.  

Nıtt a szegénységben és a nyomorban élık száma is: 1994-ben a társadalom 
14,5%-a számított szegénynek, azaz 38 millió ember – míg 1973-ban 11,1%. 
A nyomor növekedése – akik a szegénységi minimum 50%-a alatt élnek – 
ettıl gyorsabb: az összes szegény 40,5%-a, 15,5 millió ember élt nyomorban 
1994-ben – míg 1973-ban 30%. 

Szegény amerikaiak 

                                            
1 Medián: az az érték melytıl balra és jobbra is ugyanannyi eset található. Egy 13 fıs csoportban a 7-ik 
a medián. 
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A szegények számaránya az Egyesült Államokban
(N=271,4 millió fı - 1994-ben)
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A szegények számaránya az Egyesült Államokban 

 

Mi lehet ennek az oka? Miért növeli a kapitalizmus az egyenlıtlenségeket az 
1970-es évektıl, miközben addig csökkentette azokat? – ezt a hagyományos 
megközelítések nem igazán tudják megmagyarázni. Castells hipotézise 
szerint ennek négy egymáshoz kapcsolódó folyamat lehet a hátterében: 

1. Deindusztrializáció: az ipari tevékenység egy jó részét az országon kívülre 
telepítik, így a gyári munkahelyek száma csökken, a megmaradóknál 
pedig csökken a fizetés, mindez együttesen aláássa a szakszervezetek 
tömegbázisát és mőködését is. 

2. A munka individualizációja: a cégek átalakulása egyéni feladatokat és 
sajátos munkakörnyezeteket hoz létre, ez egyesekre nagy terheket és 
plusz feladatokat rak, másokat – az emberek többségét – azonban 
könnyen kicserélhetıvé teszi. Csökkennek a biztos karrierlehetıségek, az 
élethossziglani foglalkoztatás egy helyen. Ugyanakkor az iskolai 
végzettség nem biztosíték, csak szükséges, de nem elégséges feltétel a jó 
álláshoz és a karrierhez.  

3. A nık tömeges munkába állása: Mivel a nıket sokkal rosszabbul fizetik, 
ezért a nık tömeges munkába állása csökkentette a fizetéseket – a nık a 
2/3-át kapják a hasonló pozícióban és kvalitásokkal dolgozó férfiak 
bérének. 

Dolgozz távmunkában, add ki magad férfinak és többet fogsz keresni 

4. A patriarchális családmodell válsága: Ugyanakkor a nıi munkaerı 
összefügg a patriarchális családmodell válságával is, egyre több a 
szegény egyedülálló nıbıl és gyermekeibıl álló csonka család. Az 
egyedül élık ötöde élt szegénységben a kilencvenes években 
Amerikában. Különösen megnıtt a fehér és spanyol-származású szegény 
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családok száma – az afro-amerikaiknál a növekedés kisebb, viszont ık 
korábban is szegénységben éltek.  

Az új szegénységben az a legaggasztóbb, hogy egyes családokban a 
felnıttek a rendszeres keresetükbıl sem tudják fenntartani a családi 
életszínvonalat. 1995-re az amerikai foglalkoztatottak 30%-a létminimum  
közeli fizetést kapott. Ugyanakkor az 1980-as években robbanásszerően nıtt 
a hajléktalanság, különösen a családok és az új szegények körében – a 
becslések 5-9 millióra teszik a hajléktalanok számát az USA-ban.  

Az igazi probléma az, hogy a szegénység és a nyomor társadalmi stigma . 
Hogyha egyszer valaki „lecsúszik”, a személyiség, a család és a társadalmi 
kapcsolatok rendszere maradandó károkat szenved, ami többnyire elmélyíti a 
folyamatokat.  

Aki szegény, az a legszegényebb 

A legsúlyosabban az amerikai nagyvárosok afro-amerikai gettóiban  
jelentkezik a társadalmi kizáródás, ami újratermeli önmagát. A gettóban 
rendszerszerő kapcsolatba kerülnek az információs korszak legfontosabb 
társadalmi változásai: a globális gazdaság hatása a helyi munkahelyekre, a 
nemzetállam válsága , a jóléti rendszer visszaszorulása , a patriarchális 
családmodell válsága , egy bőnözıi gazdaság felemelkedése, a politikai 
elidegenedés , a faji diszkrimináció és a térbeli szegregáció .  

A globális gazdaság a gettólakók által is végzett rosszul fizetett munkákat 
szüntette meg leginkább az Államokban , növelve a munkanélküliséget. Az új 
munkahelyek iskolai végzettséget és magas szociális/kommunikációs 
készséget igényelnek, amit a szegregált oktatás nem tud megadni. A 
maradék munka inkább szociális jellegő, ahol a férfiakat többnyire nem 
foglalkoztatják. A faji diszkrimináció miatt a gettón kívül sem szívesen 
foglalkoztatnak „problémás” munkaerıt. A férfiak munkanélkülisége visszahat 
a családra, a fiatal lányok inkább családon kívül vállalnak gyereket. Ami 
lehetıségként megmarad, az a bőnözés. A bandák a fiatalok számára 
munkát, jövedelmet, társadalmi kapcsolatokat és megbecsültséget adnak. 
Azonban itt a ’gazdasági versengés’ erıszakos, a bőnözésre nem lehet 
családot alapítani. 

Nagyon jól kifejezi a gettó-életérzést az afro-amerikai „gengszter-rap” – 
melyet sajátos szlengje miatt igen nehéz magyarul visszaadni, de hasonlóval 
kísérleteznek Magyarországon is néhányan (Gangsta Zolee és a Kartell, vagy 
például Dopeman). 

 

Befejezés: a negyedik világ 
Végeredményben a társadalmi egyenlıtlenség, a szegénységnél és a 
polarizáció mögött komplexebb folyamatot találunk, amely az információs 
gazdaság sajátos logikájából fakad. Egyének, csoportok és jól körülhatárolt 
földrajzi területek szisztematikus kizárásáról beszélhetünk. Mindazok, akik a 
hálózati gazdasági logika szerint értéktelenek, irrelevánsok, azok lekerülnek 
a térképrıl. Ezeket a területeket Castells az információs kapitalizmus 
fekete lyukainak hívja, mert ezekrıl a területekrıl – statisztikai értelemben – 
nincs menekvés.  
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Ha egy terület fekete lyukká válik, akkor a társadalmi kizáródás csak erısödik. 
A fekete lyukak összekapcsolódhatnak a perverz integráció révén – a 
globalizálódó b őnözı gazdaságban – és erıs kapcsolatot alakíthatnak ki az 
állami bürokráciával is. Mindaddig azonban a lefelé spirál hat ezeken a 
területeken és az emberek életében, amíg egy ellentétes irányú társadalmi 
erıt meg nem tudnak szervezni az itt élık. 

Mára a második világ szétesett, a harmadik világ felolvadt, elvesztve 
geopolitikai értelmét, de az elsı világ sem terjeszkedett ki, sıt egy új, a 
negyedik világ jelent meg, amely keresztbemetszi az elsı hármat, mindent 
magába foglalva, ami értéktelen. Épp ezért mindenhol jelen lehet – akár az 
elsı világ hátsó udvarában is. Megjeleníti a társadalmi kizárás újfajta 
földrajzát és annak képviselıit: a hajléktalanokat, a börtönviselteket, a 
prostituáltakat, a kriminalizált, stigmatizált, beteg és analfabéta embereket.  

 

A negyedik világ kialakulása nem választható el az újfajta, információs 
globális kapitalizmus megjelenésétıl. Épp ezért nem lehet csak úgy 
mellékes társadalmi jelenségként a szınyeg alá söpörni, mintha leválasztható 
volna a fejlıdés folyamatáról.  

Egy lépést elıre kettıt hátra? 
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