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Széttöredezett világunk – Mi marad a globalizációból?

Karin Kneissl1 behatóan foglalkozik széttöredezett világunk következmé-
nyeivel, azokkal a veszélyekkel és kihívásokkal, amelyeket nap mind nap 
átélhetnek az emberek. A szerző azt feltételezi, hogy immár több mint öt-
száz év után a Nyugat planetáris uralma véget ért, és haladéktalanul szét fog 
esni, aminek szét kell esnie. Rákérdez arra, hogy valóban elavult lett-e mára 
a nyugati kultúra? Szerinte a globalizáció szakasza most már a vége felé jár 
s a világ újabb periódusában a széleskörű széttagoltság és a megosztottság 
dominál majd.  Kneisslhez, a neves bécsi politikai elemzőhöz, előszeretettel 
fordulnak az érdeklődők nemzetközi jogi ügyekben, közel-keleti problé-
mákban és a világ energiagazdálkodásával kapcsolatos kérdéseiben. 

Ebben a könyvében a volt diplomata nem túl derűlátóan, de mégis re-
ményteljesen pillant a jövőbe: zavaros idők előtt állunk és a megrendülések 
egyidejűségét tapasztalhatjuk. A félelem nem jó tanácsadó, de azt hiszem, 
szembe kell nézni a valósággal. Ahogyan azt az író Ingeborg Bachmann 
néhány évtizeddel ezelőtt olyan találóan mondta: Az emberek elvárják az 
igazságot – írja a szerzőnő. Mindezek a változások nemcsak lehetőségeket, 
hanem óriási kockázatokat is jelentenek. A globalizáció volt az elmúlt két 
évtized egyik kulcsszava, mégis amióta kitört a pénzügyi válság, számos 
megfigyelő mindinkább de-globalizációról beszél, illetve a globális faluba 
való visszatérésről. Felvetődik tehát a kérdés, hogy akkor mi marad a glo-
balizációból?             

Habár a német szótárakban még nem található meg a de-globalizáció szak-
szó, azonban a francia nyelvben már létezik a fogalom. Ott a „demondialisa-
tion” szó felel meg a de-globalizációnak, ami már egy jó ideje szerves része 
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a francia szókincsnek. Ebből is látszik a fogalom fontossága, mert egy csomó 
ember tényleg elégedetlen a globalizáció torzabb irányaival és valami mást 
szeretnének helyette. A mai kilátástalanság közepette sokan több biztonságra, 
meghittségre és hatékony kibontakozásra vágynak. Ráadásul ott van, amit év-
tizedek óta észlelhetünk az arab-iszlám világban, vagyis az értékek vákuuma, 
ami például kegyességként épül be a vallásba: ehhez „a politikai iszlám a 
kulcsszó”. Közben több radikális ideológia egyesít különféle típusú és etni-
kumú embereket. Az európai társadalmak többségében már megfigyelhetőek 
hasonló tendenciák. Kneissl a történelem ismeretében ügyesen siklik ide-oda 
a különféle események és korok között, ami néha túlságosan is feszültté teheti 
az érzékenyebb olvasót, de mindez úgy van megoldva, hogy ösztönzően has-
son a kíváncsiságra, és így tovább lapozunk.               

Szerinte a világ széttöredezettsége többféleképpen mutatkozik meg: 
területileg egyes államok széthullásával, társadalmilag a gazdagok és sze-
gények között egyre növekvő polarizációval és politikailag a tiltakozó 
mozgalmak gyarapodásával, ahogy ez már nem csupán Görögországban és 
Olaszországban, hanem Franciaországban és Németországban is észlelhető. 
Országok és politikai rendszerek az etnikai és vallási törésvonalak mentén 
hullnak szét, mint azt Szíria és Irak esete is mutatja. A szerző úgy gondol-
ja, hogy ez alól az EU intézményrendszere sem feltétlenül kivétel, hiszen 
az évtizedes dinamikus jólét után még mindig megsemmisülhet a súlyos 
belső ellentmondások következtében. Nem szeretne riadalmat kelteni, de 
tény, hogy az ilyen jellegű átalakulási folyamatok ritkán zajlottak vérontás 
nélkül az emberiség történelmében, és ezt Jugoszlávia szétesése mutatja a 
legjobban. 

A társadalmi széttöredezettség kapcsán Kneissl a következőképpen el-
mélkedik: hol találhatók még rítusok, hol vannak az összetartó családok? 
Van manapság éppen elég ember, aki úgy érzi, hogy szinte atomjaira hullik 
szét. A szétszórtság érzését csak tovább súlyosbítja a jelenlegi gazdasági 
és pénzügyi válság, mely elsősorban Dél-Európában több millió embert ta-
szít a kilátástalanság és reménytelenség szélére. Mindez tökéletes táptalajt 
jelent a politikai és vallási szélsőségek számára. Napjainkban már észlel-
hető Európában, hogy az eladósodás, a tömeges munkanélküliség és a düh 
egyvelege az embereket fokozatosan a társadalmi robbanás irányába tere-
li. Amennyiben a hangulat továbbra is ilyen mértékben romlik, nem kizárt 
a polgárháborús erőszak irányába való eltolódás. Mára visszatértek azok 
a társadalmi gondok, melyek miatt a XIX. század folyamán forradalmak 
robbantak ki, sőt a két világháború között mindez tekintélyelvű rezsimek 
előretöréséhez vezetett. 
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Hogy olyan országokban, mint Görögország és Spanyolország valóban 
lesz-e olyasféle „szociális robbanás”, mint amitől a szerző tart, ma még nem 
teljesen világos. Kneissl szerint a dél- és kelet-európai válság sújtotta tér-
ségben, bizonyos mértékben szintén megfigyelhető a városokból való elme-
nekülés tendenciája. Az állandó jövedelem és a biztonságos munkahelyek 
híján egyre több belső migráns kénytelen elhagyni a várost. Így sok ember a 
perifériákra vagy a szegényebb vidéki területekre szorul, ahol önellátó gaz-
dálkodás révén megpróbál valahogy túlélni. Néhány csirkével, talán egy-
két malaccal és egy szerény veteményeskerttel igyekszenek családtagjaikat 
ellátni. Tényleg így nézne ki néhány millió ember jövője a mi gazdag Eu-
rópánkban? Kneissl csakugyan attól tart, hogy mindez hamarosan be is kö-
vetkezhet, noha ő egyáltalán nem borúlátó ember, hanem inkább Montaigne 
vagy Voltaire hagyományos szkepticizmusát alkalmazza meglátásaiban és 
elemzéseiben. 

Összegzésként megállapítható, hogy Kneisslt mindenekelőtt a globa-
lizációval kapcsolatos megoldatlan energiaügyi kérdések foglalkoztatják, 
ugyanakkor taglalja például a bűnözés és az újabb s régebbi háborúk gazda-
ságpolitikai tárgyköreit is. Elemzi Európa megosztottságát, felvetve a gaz-
dag Észak és a szegény Dél problémakörét, de nem felejti el az Ázsiában 
végbemenő népességrobbanás társadalmi vetületeit sem, mint ahogyan azt 
sem, hogy a vallás visszatérőben van a politikai életbe. A többféle irányból 
ható változások kapcsán számos új társadalmi zavar keletkezik, amely még 
a legstabilabb rendszereket is komolyan érinti, és folyamatosan átalakít-
ja. A témák ilyenszerű változatossága már előrevetíti, hogy a szerző né-
hány körülményt kizárólag futólag érint, hiszen a könyv rövidke terjedelme 
nagyban korlátozza a hátterek mélyebb bemutatását. Többször sikerül az 
emberiség számára érdekes és időszerű ügyekre rátapintania, mint például a 
pénzügyi válsággal kapcsolatos lehetséges megoldásokra, az energiaellátás 
biztonságának fontosságára és az ürülék ártalmatlanításának, összegyűj-
tésének jelentőségére a WC csatornarendszerén keresztül. Mégis a szerző 
problémakezelése két fő irányba szalad párhuzamosan, mert hol komoly 
tudással elemez, hol pedig kissé szeszélyesen ható és elcsépelt közhelyeken 
lovagol.

Leszögezhető, hogy Kneissl könyve sem kivétel a széttöredezettség alól, 
mert a szerző túl sok dilemmát vonultat fel egyszerre a nyugati világ hege-
móniájának végétől egészen az éghajlatváltozásig, az európai villamosener-
gia-piac jövőjéig és a hagyományos média válságáig. Feltehetően maga a 
könyv is sokkal áttekinthetőbb lenne, ha a felszínesen érintett témák egy-
szerűen kimaradnának, de tiszteletben tartva Kneissl szerzői szabadságát 
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el kell ismerni, hogy rendkívül kreatív olvasmányt alkotott. Rengeteg jó 
meglátása és elegáns fogalmazási stílusa van.  Például: minden forradalom, 
minden államcsíny adósságokkal indul, amelyeket az adott társadalmak kép-
telenek a maga valóságában viselni és megfizetni. A szerző itt egyaránt utal 
XVI. Lajosra, Gorbacsovra és Honeckerre is. Úgy az �780-as évek francia 
ancien régime-je, mint az �980-as évek létező szocializmusa felbecsülhe-
tetlen és megfizethetetlen adósságokkal roppantak össze. Hatalmas űrt és 
károkat hagytak maguk után. Jó lenne, ha a világ és Európa vezető politiku-
sai elgondolkoznának ezeken a szemléletes történelmi leckéken.  

A szerző bebizonyítja, hogy a történelmet sohasem jó lineárisan beállí-
tani és megmutatja, hogy nem jó azt hinni, hogy miután megtörtént egyes 
jelenkori hibák kijavítása, azon túl csak úgy megjavulhat maga az egész tör-
ténelmi fejlődés, vagy a helyzet pontosan bizonyos kívánságlisták alapján 
fog megváltozni. A könyv nagy ívben érinti a történelmi fejlődés fontosabb 
állomásait és eseménysorozatait az ókortól napjainkig. A szerző láttatásai 
Európa gazdaságpolitikai helyzetének javulása kapcsán rideg realizmusba 
torkollnak, de néha-néha felcsillannak a reménység sugarai is, mintha titok-
ban mégiscsak bízna abban, hogy az emberek többsége ismeri a jó irányt. 
Központi állítása, hogy a globális viszonyokhoz való jó vagy rossz alkal-
mazkodási képesség mindenképpen sorsdöntő lesz az öreg kontinens szá-
mára, és annyi bizonyos, hogy ez a szakasz már elkerülhetetlen. Mindez 
nem egyik napról a másikra történik meg, ezért rengeteg az ezzel kapcso-
latos szürke elmélet, de színesebb verziók is számításba jöhetnek. Érzékel-
hető, hogy Kneissl nagy tudással és tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi 
kapcsolatok meg a jog terén. Érvelése nyílt, néha könyörtelen, és nyílegye-
nesen célba talál közvetlen üzeneteivel.  A sorok közt sikeresen beveti a női 
együttérzés hatalmát, és végkövetkeztetéseiben kegyetlenül ismerteti azt a 
fajta igazságot, amit bárki megpróbálhat relativizálni, de ettől még azok a 
tények, amiket ő itt bemutatott, nem változnak meg egyhamar. Ugyanakkor 
nem szabad elfelejteni, hogy a magasan képzett szerző azért érvel így, hogy 
komoly javaslatokat tehessen korunk egyes égető problémáinak lehetséges 
megoldására. 

Karin Kneissl: Die zersplitterte Welt. Was von der Globalisierung bleibt. 20�3, (Széttöredezett 
világunk – Mi marad a globalizációból?) Braumüller Lesethek, 288 oldal 
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