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Mottó: „50 vagy 100 év múlva a közepesen jómódú 
vietnamiak, laosziak, japánok vagy kínaiak 
úgy fognak Európába járni turistáskodni, mint 
ahogy mi járunk ma Egyiptomba, vagy 
Tunéziába.  
Szegény, kicsit koszos, elmaradott országok, 
bizonytalan a közbiztonság és a higiénia, de 
olcsó, ráadásul híres a történelmük, és milyen 
gyönyörű romjaik vannak!1” 

 

Tiszta beszéd és öngondoskodás: 
 

a fenntartható fejlődés társadalmi feltételei 
 

A helyzet – egy fogalom átértékelése 
Alapvető jelentőségű lehet(ne), hogy a mostani Parlamentnek nem egyszerűen környezet-
védelmi bizottsága van, hanem az ország Háza „Fenntartható fejlődés bizottság” 
néven kezeli a problémát. A kérdés az, hogy ez csupán a névnek a trendisítését jelenti, 
vagy tartalmi változást is, és az új bizottság megfelelő komplexitásban kezeli-e a kérdést. 
Mára már egyre nyilvánvalóbb, hogy a fenntarthatósági kérdések korántsem egy-
szerűsíthetők a hagyományos környezeti kérdésekre2. A konvencionális megközelítés nem 
tartható, a fenntartható fejlődés kérdését hiba a környezeti kérdésekre, vagy 
önmagában a gazdasági versenyképesség kérdésére egyszerűsíteni. A fenn-
tarthatóság meghatározó kérdése a XXI. század Európájában a jóléti rendszerek 
fenntarthatóságának problémája, beleértve a nyugdíjrendszer, az egészségügy, a 
                                              
1 Apokrif a XXI. század elejéről 
2 Hogy mélyebbre áshassunk, érdemes először tisztáznunk, mit is értünk fenntartható fejlődés, illetve egyáltalán 
fenntarthatóság alatt? A fogalom ugyan ismert (legalábbis széles körben használt), de nem árt áttekinteni az alapokat, 
a fenntarthatóság fő kritériumait. Egy folyamat fenntarthatóságának feltételeit vizsgálva az egyes rendszerekben –
 azok összetettségének függvényében – az alábbi alapfeltételeket találjuk: 
1.) Fizikai – kémiai rendszerekben: 

− A folyamat erőforrásokkal való folyamatos elláthatósága; 
− Annak biztosítása, hogy a folyamat végterméke ne károsítsa, blokkolja magát a folyamatot. 

2.) Biológiai rendszerekben: 
− A fentiek kiegészülnek a visszacsatolás (feedback), az önszabályozás képességével, azaz a végtermék 

szabályozó hatású magára a folyamatra, így – normál esetben – meggátolja az erőforrás-felélést, a károsító 
ágensek felhalmozódását. 

3.) Humán (társadalmi) rendszerekben a fentiek kiegészülnek a politikai fenntarthatóság/társadalmi elfogadottság 
kérdéseivel, azaz: 

− Előtérbe kerül az a probléma, hogy a fenntarthatóság érdekében hozott intézkedéseknek milyen a társadalmi 
elfogadottsága, támogatottsága. Ez a hatás sok esetben ellene hat a 2.) pont önszabályozásának, azaz 
blokkolja az önszabályozást, hiszen az önszabályozás (a fenntarthatóság) sokszor szerzet jogokról való 
lemondást követeli. 

Ez utóbbi – a társadalmi elfogadás, mint a fenntarthatóság kritériuma – nem része a közgondolkodásnak: a 
fenntartható fejlődés kérdéseit ma a környezeti klímahatásokra, az energiaellátottságra, a település és tájfenntartási 
kérdésekre egyszerűsítjük, illetve a gazdasági fenntarthatóság miatt a versenyképességet szokás még a fenntartható 
fejlődés feltételeként említeni.  
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szociális gondoskodás szükséglet- és technológia-követő fenntarthatóságát, valamint a 
fentiek hatására erősödő társadalmi feszültségeket, a társadalmi koherencia kérdéseit 
(szegregáció + etnikai kérdések) is. 
Szembe kell néznünk azzal az egyre nyilvánvalóbb ténnyel, hogy egész Európa a 
szerzett jogok csapdájában vergődik. A jövő meghatározó kérdése, hogy:  

• hogyan lehet összeegyeztetni a versenyképesség megőrzését/javítását az 
egyre inkább globalizálódó piacon az örökölt jóléti rendszerek fenntartható-
ságával, 

• és hogyan lehet megőrizni a társadalmi békét a fenti konfliktus feloldása 
során. 

2010 nyara bebizonyítja, hogy mindez nem csupán egyes szakemberek pesszimista elvi 
fejtegetése, hanem az Unió tagállamainak jelentős része drasztikus megszorításokra, 
szerzett jogokból való visszalépésre kényszerül, és hiányoznak azok a mechanizmusok, amelyek 
feltárják a folyamat okát és megalapozzák a szükséges változások hosszú távú társadalmi 
elfogadottságát. Mindez a következményes okokkal együtt – szegregáció, etnikai 
konfliktusok, szélsőségek megerősödése – kockáztatja a kialakult társadalmi formák és 
normák fenntarthatóságát. 

A probléma oka3 

A jóléti rendszerek csapdája 
Leegyszerűsítve a problémát, a helyzet a következő: 

• A jóléti rendszerek (a szerzett jogok) fenntarthatósága kódoltan fokozódó 
forrásigényű a demográfiai változások (korösszetétel és családszerkezet 
átalakulása) és a technológiai fejlődés miatt; 

• A fentiek fedezetének biztosíthatósága gazdasági növekedést igényel, aminek 
legismertebb eszköze az adó- és járulékcsökkentés, ami a közkiadások –
 átmeneti? – csökkenését igényli, ez pedig változatlan szokás-rendszerben nem 
teszi lehetővé a jóléti rendszerek szükséglet- és technológia-követő 
forrásellátását. 

                                              
3 A probléma okát célszerű az egészségügyön keresztül szemléltetni, mert a hatások ott jelentkeznek a legdirektebb 
módon. Az egészségügyi ellátás finanszírozhatósága, fenntarthatósága azért konfliktusos minden országban, mert a 
gazdaság növekedése – a demográfiai változások és a kialakult hozzáférési-egyenlőség mellett – nem képes fedezni 
az egészségügy műszaki-tudományos fejlődésének költségigényét. 
Oka: a tudomány és a technika fejlődése exponenciális, a gazdaságé jó esetben lineáris, így mindez a demográfiai 
trendekkel kiegészülve a szükségletek és az erre rakódó igények olyan növekedését okozza, aminek társadalmi 
szinten (azaz mindenki számára egyenlő eséllyel elérhetően) nincs meg a fedezete. 
A következmény: „a technikailag lehetséges ≠ gazdaságilag megengedhető” konfliktusa: 

• a társadalmi igazságosság érdekében etikai kényszerré válik a priorálás, a költségkontroll és a hatékonyság 
növelése, 

• a szerzett jogok átértékelésének kényszere (korlátozások a szolgáltatásokban, az ingyenességben és a 
választás szabadságában). 

A technológiai fejlődés direkt és drasztikus hatásai miatt tehát az egészségügy a „tankönyvi példa”, de a demográfiai 
és családszerkezeti változások, az alacsony öngondoskodási képesség miatt ugyanez a nyomás nehezedik a nyugdíj- 
és a szociális ellátórendszerre is. 
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A 2010 nyarán látott megszorítási és az ebből következő elégedetlenségi hullám tehát kó-
dolt. Ki kell mondani, hogy az elhúzódó válság nem egy tőlünk független, „csapás-
szerű” külső tényezők (pl. vihar, földrengés, vulkáni hamufelhő, vagy a bankok gonoß-
sága) következménye, hanem a fedezet nélküli költekezés, a 14. havi nyugdíjakon, a 
választói követelési nyomáson és az egymásra licitáló juttatásokon alapuló –
 jószándékú, az addigi trendeket és elveket konzerváló, de gazdasági alap nélküli – vívmá-
nyok hatása. Látnunk kell, hogy a XX. században volt egy rövid, boldog időszak, 
amikor az emberiség azt hitte, hogy a technológiai fejlődést mindenki számára 
feltétel nélkül követő jóléti állam nem illúzió, hanem a gazdasági növekedés és a 
kulturális fejlődés következtében realitássá válik. Hogy ez boldog, de átmeneti állapot 
volt, már a XX. század végére kiderült, és ezt legelőször a nyugdíj és egészségügyi 
rendszerek finanszírozhatósági problémái tették nyilvánvalóvá. A problémák adottak, de 
még az őszinte szembenézésig sem jutottunk el. A problémákat a régi klisékkel a régi 
koordinátarendszerben kívánjuk megoldani, és ez lehetetlen. A súlyosbodó problémákra adandó 
válasz ennek következtében nem lehet kizárólag gazdasági, hanem mélyebb, általánosabb, 
„rendszer-szintű” választ kell keresnünk, és ez a közgondolkodás, az értékrend és a 
társadalmi elvárások átalakulását igényli. Európában szokás arra hivatkozni, hogy 
„már a régi görögök is”, és tényleg: Görögország megint „példát mutat” Európának, csak 
most épp egy út járhatatlanságában. (És ezen már a gorog joghurt receptje sem segít…) 
 
Rövidlátás tehát a 2008-ban kirobbant válságot a bankokra fogni: a bankok felelőssége 
csupán annyi, hogy hajlandók voltak – zömmel a távol-keleti pénzpiacokról – meg-
finanszírozni valós gazdaság-fedezet nélküli életminőségünket. 

Ideje mindezzel őszintén szembesülnünk. A társadalmak (az „emberek”) strucc-
politikájának, a belátás-akarat hiányának leg-eklatánsabb példája a 2010. őszi francia 
események. A nyugdíjkorhatárnak a jelenlegi 60-ról fokozatosan 62-re emelése – ráadásul 

8 évre elhúzottan – hi-
hetetlen társadalmi el-
lenállásba ütközött. 
Érdemes egy pillantást 
vetni az ábrára. 
A 60 éves nyugdíjkor-
határt 1983-ban az 
Francois Mitterrand né-
hai szocialista köztársa-
sági elnök vezette be 
egyik első intézkedése-
ként, az akkori 65 év 
leszállításával.  Tette ezt 
annak ellenére, hogy az 
előző tizenkét évben 
két és fél évvel nőtt a 
születéskor várható élet-

tartam. Ezt a baloldal azóta érinthetetlen szociális vívmánynak tekintette, és ehhez 
mostanáig a jobboldal sem mert hozzányúlni. Most úgy határozták el a 24 (azaz húszon 
négy) éve változatlan korhatár kétéves emelését, hogy közben hat és fél évvel nőtt a szü-
letéskor várható átlagos élettartam. Skandallum. 
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A szembenézés természetesen nem megy konfliktusok nélkül: egyrészt mert eleve keserves 
dolog az illúziókkal való leszámolás, másrészt mert elkerülhetetlen bizonyos szerzett jogok visszavétele. 
Ez szükségszerűen új társadalmi mozgásokat generál, elég arra utalni, hogy a Jobbik 
megerősödésében is meghatározó jelentőségű a fenti konfliktus, mert a társadalmi – 
politikai, a fenntarthatósági feszültségek könnyen etnikai – radikalizálódási irányba szublimálnak. 
 
A jóléti rendszerek jelen stratégiája tehát három sebből vérzik: 

− A jóléti rendszerek – a jelen keretek és demográfiai, technológiai trendek mellett – a fent 
részletezett okok miatt már középtávon sem fenntárhatóak, és nemcsak finanszírozási, 
hanem – egyes alrendszerekben – HR oldalról sem (lásd az általános orvos-hiányt); 

− A hangozatott értékeink (igazságosság, esélyegyenlőség) az erőfeszítések és a hatalmas 
költségek ellenére egyre inkább formalizálódnak és csak szólam szintjén működnek. A 
gazdasági növekedés, életminőség javulás ellenére nő a szegregáció, folyamatosan nőnek a szociális 
feszültségek. A jóléti deklarációk ellenére számos EU tagállamban egy olyan, társa-
dalmilag nem tolerálható állapot alakult ki, ahol tömegek élnek a létminimum alatt, 
és a lakosság felső 10%-a többet költ a kutyájára, mint az alsó 20% a gyerekére; 

− A legfontosabb: a versenyképességre, a gazdasági növekedésre alapozott előre-menekülő 
stratégia– a földet, mint ökoszisztémát zárt rendszernek tekintve – nem lehet reális 
globális stratégia, mert a globális növekedés – a mind a hét milliárd emberre kiterjedő 
igazságosság mellett – természeti erőforrásokkal nehezen látható el, és a folyamat 
végtermékei ilyen mértékben keletkezve már bizonyosan ökoszisztéma károsítók. 
Amennyiben a klasszikus európai értékrendet nem a föld teljes lakosságára 
kiterjedően tekintjük érvényesnek (csak a fehér ember joga a szociális biztonság), az 
további politikai, etnikai konfliktusokat fog szülni. 

Igen, már a régi görögök is. Mint tudjuk, az európai kultúra, a mai demokratikus értékrend, a 
társadalmi modell, mind a régi görögök demokráciájára vezethető vissza. Ne feledjük: az 
rabszolgatartó társadalom volt. A különbség: ma a rabszolgákat kívül tartjuk, az „európai” érték-
rend (igazságosság, méltányosság, szolidaritás) egyetemessége csak a fehér emberre 
érvényes. És amivel nekünk, újgörögöknek is szembe kell néznünk: a rendszert már rég 
a rabszolgák finanszírozzák. Kérdés, hogy meddig?  
 
A fentiek egyértelműen igazolják, hogy a fenntarthatóság kérdéseiben a társadalmi 
béke, stabilitás, a politikai fenntarthatóság (az európai értékrend finanszírozhatósága) 
megelőzi a környezeti fenntarthatósági kérdéseket, mert a természeti erőforrások 
szűkössége és a jóléti rendszerek növekvő forrásigényének fedezetnélkülisége olyan 
társadalmi feszültségeket indukál, ami rontja a fenntarthatóság esélyeit, illetve kritikus 
robbanásokat okozhat. 
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A demográfiai krízis, mint európai kihívás 
A demográfiai trendek várhatóan meghatározzák a jövő társadalmának nagy kérdéseit, és 
ez korántsem népmozgalmi vagy egészségügyi kérdés. Európa a világ beteg embere, Fran-
ciaországot kivéve az összes EU tagállamra a csökkenő gyermekszám mellett az idősek 
arányának a növekedése jellemző. Mindez kódolja a középtávú trendeket: miután a 10 
évvel ezelőtt meg nem születettek nem tudnak 10 év múlva szülni és/vagy munkába állni, 
ez a kérdés meghatározó és tartós tendenciának ígérkezik a fejlett államokban. Mindez az 
aktívak és inaktívak arányának eltolódása miatt kérdésessé teszi a jóléti rendszerek fenn-
tarthatóságát, finanszírozhatóságát. Az aktív munkaképes korúak hiányát (részben) szük-
ségszerűen a bevándorlók fedezik, ami a szociális és kulturális enklávék kialakulása miatt 
újabb konfliktusok forrása lehet.  
Magyarország – Európa számos országához hasonlóan – demográfiai krízis felé sodródik, 

mert az elmúlt évek 
tartósan alacsony 
születésszáma meg-
határozza a közel-
jövő népességének 
korösszetételét is. A 
KSH Népességtu-
dományi Kutató 
Intézetének előjel-
zése szerint a 65 év 
feletti lakosság ará-
nya 2050-re a jelen-
legi 18%-ról a 26%-
ra fog nőni, és csu-
pán 55%-ra becsülik 
a munkaképes, 20-
65 év közötti kor-
osztály arányát. A 

demográfiai helyzet 20-30 év múlva ennél is rosszabb lehet: a munkaképes korú korosz-
tály száma középtávon csak korlátosan növelhető, de az orvostudomány fejlődése miatt (pl. egy 
áttörés a daganatos betegek terápiájában) az idő előtti halálozások csökkenésével jelentősen 
nőhet az általánosan megélt életkor, és ez az egyébként örvendetes tény tovább növeli majd az 
idősek arányát. Ha ehhez – mint az kívánatos – növekvő születés-szám is társul, az aktív 
korú lakosság aránya bizonyosan 50% alá csökken a jelenlegi 63%-ról. 
 
Ha mindehhez figyelembe vesszük, hogy az idősek arányának növekedése és a lakosság-
szám csökkenés rövid- és középtávon csak a fejlett államokra jellemző, a fejlődő orszá-
gokban – bár lassulva – de továbbra is a népesség növekedése lesz a jellemző, akkor jó 
eséllyel kimondhatjuk azt is, hogy mindez vélhetően átértékelheti Európa (és az egész 
angol-szász kultúra/gazdaság) szerepét, helyét a világban. Ez vélhetően tovább fokozza a 
migrációs hatásokat, de a gazdasági/innovációs centrumok kelet felé való eltolódását is előrevetíti. 
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A demográfiai torzulás többek között az alábbi következménnyel jár: 

• egyre kevesebb ember fog gondoskodni egyre több ember eltartásáról, ennek minden 
versenyképességi, finanszírozási és morális, majd politikai konzekvenciáival, 

• a szűkült középgeneráció mellett várhatóan csak migrációval, munkaerőimporttal biztosítható a 
termelés és a közfunkciók ellátása, és ez etnikai, társadalmi konfliktusok forrása, a 
szegregáció, enklávék kialakulása irányába hat, és eddig (helyben) ismeretlen 
betegségek terjedését okozhatja. 

Magyarország számára mindez fokozott kockázatokkal jár, mert a demográfiai krízis, a 
növekvő eltartottsági arány a gazdaság talpra állításának feltételeit zilálhatja szét: hiába 
teremtődik egymillió munkahely, ha nincs, aki betöltse.  
 
A csökkent versenyképesség mellett jelentkező szociális terhek tehát (elsősorban a 
nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága miatt) társadalmi katasztrófába torkolhatnak. 
Mindezek mellett a demográfiai krízisből következő kényszerű munkaerő import, az 
erőltetett migráció enklávék kialakulásával fenyeget, és a nemzeti koherenciák, az identitás 
fenntartását veszélyezteti és a terrorcselekmények mellett tartós konfliktusok forrásává is 
válhat.  
 
A helyzet tehát komoly, és érdemi beavatkozás nélkül mély társadalmi válságot okozhat:  

• fenntarthatósági és versenyképességi hátrányt okoz a munkaképes korú lakosság 
számának abszolút csökkenése; 

• fenntarthatósági és finanszírozási válságot okoz a jóléti rendszerekben az idősek 
arányának növekedése (nemcsak a nyugdíjrendszer, de az egészségügy és az ápolás 
problémái miatt is); 

• a családszerkezeti változások miatt a hagyományos öngondoskodási rendszerek is 
meggyengülnek/működésképtelenné válhatnak. (Ehelyütt is ki kell emelni, hogy az 
öngondoskodás nem egyszerűsíthető pénzügyi- előtakarékossági kérdésekre!); 

• politikai válságot okoz a szociális és etnikai feszültségek éleződése miatt. 
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Mit lehet tenni? 
 
Az első, hogy fel kell fogni, hogy a demográfiai krízis oldása nélkül semmilyen 
más megoldás nem lehet eredményes.  
A fenntarthatóság alapfeltétele tehát a demográfiai helyzet javítása, a fenyegető demográfiai 
katasztrófa elhárítása (hatásainak tompítása). Miután a demográfiai krízis részben kódolt, csak 
komplex megoldás lehet eredményes, amelynek egyaránt tartalmaznia kell az alábbi 
elemeket: 

• Társadalompolitikai eszközök: a gyermekvállalást és a család (többgenerációs) egyben 
tartását ösztönző társadalompolitika, beleértve az intézményrendszer és az 
adórendszer átalakítását; 

• Medikális – biológiai eszközök: a termékenység elősegítésének kiemelt támogatása a 
kutatásokban és az orvosi eljárásokban; 

• A hiányzó középgeneráció pótlása a munkaerőpiacon, ideértve az aktív és tudatos, a nemzeti 
koherenciát nem felborító migrációpolitikát. 

A társadalompolitikai/családtámogatási eszközök tehát szükségesek, de önmagukban nem elégségesek. 
Emellett szükség van a bio-medikális eszközök (köztük a reprodukciós medicina) 
aktívabb, tudatosabb alkalmazására, meg kell hirdetni az „Egészséges és tudatos utódlás” 
programját, amely egyaránt szolgálja a születések számának növelését és a születendő gyermekek 
egészségi kockázatának csökkentését, ideértve a koraszülés megelőzését, csökkentését is. (A 
jelen reprodukciós szokások mellett évi 5-7000 gyermek megszületését lehetne így elérni.) 

Az elkövetkező pár évben kiemelt feladat a hiányzó középgeneráció pótlása a foglalkoztatás 
szerkezetének, módjainak átalakításával, a munkaképes kor kitolásával, valamint a hiányzó munkaerő 
pótlása vendégmunkásokkal. A migráció politikailag forró krumpli, de a probléma meg-
kerülése nem állítja meg a folyamatot4. Ezért a migrációs folyamatokkal szembe kell nézni, és 
lehetőség szerint úgy kanalizálni, hogy ez ne segítse enklávék és etnikai konfliktusok kialakulását. 
Ezért a közeljövőben elkerülhetetlen egy közép távú migrációs politika kialakítása. 
 

A demográfiai folyamatok helyreállítása alapvető jelentőségű, de csupán előfeltétel 
jellegű.  

Az alaptételnél maradva: a jóléti rendszerek változatlan kondíciók közötti, technológia-követő 
fenntartása – mint azt Görögországtól Franciaországon, Magyarországon, Németországon, 
Anglián át Romániáig látjuk – az erőforrások tekintetében input oldalról (költségvetés és 
alrendszerei) változások (strukturális reformok, jogkorlátozások) nélkül nem biztosítható, és 
ennek zavarai komoly társadalmi feszültségeket okoznak. Ez az állítás nemcsak nyelvtanilag és 
mondat-szerkesztésében csikorgó, hanem a politikai végrehajthatóság szempontjából is, 
de nincs más esélyünk.  
                                              
4 A KSH 2011. január 26.-i gyorsjelentése szerint a 2010. január–novemberi természetes fogyás 35 282 fő 
volt. A nemzetközi vándorlás becsült értékeinek pozitív egyenlege folytán az ország lakossága ténylegesen 
ennél kisebb mértékben, mintegy 20 000 fővel csökkent. Eszerint a migrációs egyenleg az időszakban 
15.000-es pozitív egyenleget mutat, ami igen jelentős hatású, hiszen ez a születésszám 18%-ának felel meg. 
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A jA jóóllééti/tti/táársadalmi rendszerek egyensrsadalmi rendszerek egyensúúlyalya

Igazságosság (equity)
társadalmi elfogadottság

Technológia/
szükséglet és 
igény-követés

Jávor A. munkájának felhasználásával

Fenntarthatóság
erőforrásokkal való elláthatóság

Mindez csak egy új társadalmi modellben, új közmegegyezésben oldható fel, amelynek 
feladata az mellékelt ábrán levő egyensúly megteremtése. 
A modern társadalmak alapértékei konkuráló értékek, és csak egymás rovására ér-

vényesíthetők korlátozás 
nélkül. Ha a három tengely 
közül valamelyik túlzott prio-
ritást kap, akkor az vagy a 
másik két tengely leértékelé-
sét, vagy a rendszer össze-
omlását okozza. Tehát ha 
szükséglet-követően mindenkinek 
biztosítani akarjuk a technológiai 
fejlődés hozzáférését, akkor a 
rendszerek finanszírozási oldalról 
robbannak fel, ha a gazdasági 
fenntarthatóság az abszolutizált, 
akkor vagy az igazságosság, vagy 
a technológiák penetrációja sérül. 

A feladat tehát egy új egyensúly megtalálása.  

Mindennek három alapvető feltétele van: 
− a realitásokkal való szembenézés, a tiszta beszéd, 
− a szolidaritás megőrzése mellett a szubszidiaritás, az öngondoskodási 

kényszer erősebb érvényesítése, 

− értékrend-váltás, a technológiai fejlődés alapú fejlődés helyett a „humán fejlő-
dés” alapú fejlődési pályára állás. 

 
-A tiszta beszéd. A mégnagyobb feszültségek elkerülésének első, gyorsan teljesítendő 
feltétele a helyzettel való szembenézés és az őszinte beszéd. Ebben nagy a politika 
felelőssége: szembesíteni kell az embereket a determinációkkal, lehetőségekkel, egyéni 
felelősségükkel, és új társadalmi közmegegyezést kell kialakítani. Ennek alapja: 

− összhangba kell hozni a jóléti rendszerekkel kapcsolatos elvárásokat 

– és az ezért vállalt egyéni és közösségi áldozatokat. 
Ez lehet, hogy nem megy konfliktus nélkül, de az elmaradása katasztrófákkal fenyeget. 
A tiszta beszédnek része annak kimondása, hogy az állam felelősséggel tartozik polgárai-
ért, de ők maguk is felelősek önmagukért.  
 
− A szolidaritás megőrzése mellett a szubszidiaritás, az öngondoskodási kényszer 

erősebb érvényesítése 

Az állam felelőssége – reálisan, de megúszhatatlanul - a közszolgáltatások 
működtetésén túl az egyének szintjén ott kezdődik, ahol az egyének 
öngondoskodási lehetősége véget ért.  
Ezért az államok alapvető érdeke és feladata az öngondoskodási rendszerek 
támogatása, ösztönzése. Ha a társadalmak lemondanak a legfontosabb erejükről, a tagjaik 
öngondoskodási képességéről, akkor ez a potenciál az állami rendszereken keresztül csak igen magas 
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költséggel és nagy társadalmi teherrel és tökéletlenül kompenzálható. A szervezett öngondoskodás 
tehát fontos, de tisztán kell látnunk azt is, hogy az öngondoskodás nem 
egyszerűsíthető előtakarékosságra, pénzügyi konstrukciókra, azaz nem lehet 
pénzen megváltani a jövőt. Ezért az előtakarékosság mellett szükség van a 
kisközösségek (elsődlegesen: családok) tevékenység-alapú öngondoskodásának támogatására, 
illetve szolgáltatás-cserén alapuló csoportok megteremtésére/megerősítésére is. 
Az öngondoskodás csak a szolidaritás újraértelmezése és rehabilitálása mellett lehet 
hatékony. De a szolidaritás fogalmát sem lehet kötelező, vagy önkéntes pénzügyi 
transzferekre redukálni, a fogalom része az egyéni érdekeknek a kisebb – nagyobb közös-
ség érdeke mögé sorolása is, valamint – elsősorban a kisközösségekben – a tényleges 
szolgáltatás-közösségek (pl. klasszikus családmodell) kialakulása, illetve rehabilitálása. 
 
− Értékrend-váltás, a technológiai fejlődés alapú fejlődés helyett a „humán fejlődés” 

alapú fejlődési pályára állás. 
A fenntartható fejlődés legfontosabb feltétele Európában – így Magyarországon is – a 
jóléti rendszerek fenntarthatóságának biztosítása, azaz a széleskörű szociális 
biztonság megteremthetősége. Ennek előfeltétele egy kiegyensúlyozott demográfiai 
egyensúly megteremtése, de a tartós, kiegyensúlyozott fejlődéshez általában is a 
közgondolkodás és az értékrend átalakítására van szükség.  

A közjó – bruttó felszabadított nemzeti endorfin-tömeg (BFNE) – egy szociális létminimum fe-
lett alapvetően a közösség koherenciáján és a közösségi szolgáltatások minőségén, 
annak elérhetőségének teljes-körűségén, illetve a közbizalom szintjén és az élet kiszámíthatóságán múlik. 
Ennek természetesen előfeltétele a gazdaságnak – a kor technológiai fejlettségéhez mért – 
megfelelő teljesítménye, de a tisztán egyéni hasznokra maximalizált, technológiai- és gazda-
sági növekedésre alapozott rendszerek nem jelentenek előre-menekülést, mert ez közép és hosszú 
távon szociális és ökológiai okok miatt működésképtelen. Versenyképességre optimalizált 
fejlődés a globalizált piacon csak a szociális terhek lefaragásával lehetséges, azért a gazda-
sági növekedésre optimalizált fejlődés folyamatos feszültségek forrása a szociális biztonság gyengülése 
miatt. Mindehhez társul, hogy – mint fentebb tárgyaltuk – a föld, mint ökoszisztéma zárt rend-
szer, így a tisztán növekedésre alapozott stratégia egy határon túl már nem realitás. 
  
Az új egyensúlyban a közjó (BNFE) maximalizálásra kell optimalizálni, ami nem 
jelent növekedés-ellenességet, de a növekedés nem öncél, hanem a közszolgáltatások és a 
szociális biztonság forrása. Igen, társadalmi koherencia nélkül – értve ezt kisközösségi 
és nemzeti szinten is – nincs jövő. Ugyanakkor a társadalmi koherenciának a közös jövőkép 
mellett a szolidaritáson, az egyenlőtlenségek csökkentésén, a közös biztonságon és magas közbizalmon 
kell alapulnia, és nem historizáláson, vagy nacionalizmuson. 
 
Ehhez a gondolkodáshoz nem könnyű eljutni, de reménykedjünk abban, hogy még a 
súlyos, visszafordíthatatlan károsodások előtt sikerül. Ennek első lépcsője, hogy 
felismerjük, hogy a XXI. század legfontosabb értéke az önkorlátozás. 
 
Budapest, 2008 - 2011.  
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