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Itt az idő, hogy egy olyan gazdaságot építsünk, 
amely támogatja minden ember jólétét Európában 
és a világ más részein is. Egy olyan gazdaságot, ami 
világszinten felül tud emelkedni a kizsákmányoló 
gazdasági struktúrákon, ahelyett, hogy egy szűk 
elit kezében összpontosítaná a hatalmat, tiszteli a 
természetet ahelyett, hogy elpusztítaná azt.

A gazdaság az emberektől függ, akik a természettől, 
és az abból kinyert erőforrásoktól. Idáig a korlátlan 
kitermelés, gyártás, kereskedelem szabad 
növekedése táplálta a nagyüzemi pusztítást. Ez a 
túltermelés politikai döntések eredménye. Mi, mint az 
Európa számtalan társadalmi szegmensét képviselő 
szervezetek, politikai változást követelünk, ami 
elvezet egy társadalmilag és ökológiailag igazságos 
rendszerhez.

Egyetértés az állításokkal

A KIVÁLTÓ OKOK AZONOSÍTÁSA

A jelenlegi krízis három eredendő okra vezethető vissza: 
múltbéli és jelenlegi igazságtalanságok országok között 
és az országokon belül, a gyorsuló és egymást erősítő 
társadalmi gazdasági és politikai egyenlőtlenség és 
az ezzel összefüggő hatalomkoncentráció, valamint a 
gazdasági növekedéshez való kötöttség és strukturális 
függés.A fókusz elsősorban az európai gazdaságon van, 
valamint az általa betöltött szerepén és felelősségkörén, 
mind lokális mind globális értelemben. Mint a világ egyik 
legnagyobb gazdasági blokkja az európai gazdaság 
és az ezzel összefüggő gazdaságpolitika jelentős 
kihatással bír a világgazdaságra, és ezáltal szerte a 
világon az emberek jólétére és élethez való esélyeire.
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• A kormánynak (a 
vizsgálat országában) 

a gazdaság talpra 
állítására kellene 

mindenekelőtt 
koncentrálnia, még 
akkor is, ha néhány 

intézkedés károsítja a 
környezetet.

A gazdaságot (a 
vizsgált országában) 

a gazdagok és 
hatalmasok előnyére 

manipulálják.

A fogyasztási 
szokásaink nem 

fenntarthatóak, ha 
meg akarjuk óvni a 

környezetünket.

A gazdasági 
növekedés 

mindenkinek előnyös, 
beleértve a szegény 

országok lakóit is.

 Egyetért  Semleges  Tagadja  Nem tudja

Az egyenlőtlenségek egyik fő oka az úgynevezett „Medici spirál": az az 
állapot, amikor az eleve gazdagok aránytalanul nagy befolyással bírnak 
a törvényalkotásra és a politikai szabályozásra, amiket a befolyásuknak 
úgy alakítottak ki, hogy pénzügyi szempontból még többet profitálnak. 
Mivel a világ gazdagjainak legtöbbje a gazdagságukat nagyvállalatok 
tulajdonlásán keresztül szerezte, látható, hogy a vállalati vagyon, a 
magán vagyon – és ezáltal a befolyás – közvetlenül összekapcsolódik.

Az európai fiatalok közel kétharmada igazságtalannak látja a gazdaságot, 
mint az egy összeurópai közvéleménykutatásból látható. Forrás: a grafikon 
a „Fiatal európaiak meglátásai az éghajlatváltozás és a migráció közötti 
összefüggésekről, Összeurópai közvéleménykutatás, Fő, több országra 
kiterjedő jelentés,”, climateofchange.info/ipsosmainreport.pdf.

A százalékok tizedesjegyek nélkül lettek megadva. Ha az 
összeg nem éri el a 100%-ot, a kerekítés miatt lehetséges.

A TÁRSADALMI 
JÓLÉT 
IRÁNYÁBA 
EGY OLYAN TÁRSADALOM ÉPÍTÉSE A CÉL, AMI A 
TÁRSADALMI EGYENLŐSÉGRE ÉS A GAZDASÁGI 
FENNTARTHATÓSÁGRA ALAPUL
ÖSSZEGZÉS
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A TÁRSADALMI 

strukturális függés kialakítása

domináns piaci pozíció

hatalmas lobbipénzek

Az em
beri jogok és a természet elégtelen védelme

feltételek nélküli gazdasági támogatás

A szellem
i tulajdon túlzott védelme

a versenytörvény hatástalan

nem
 elegend

 mérték  adóztatás, és túl sok kiskapu

tulajdonosaiknak ked
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NAGYVÁLLALATOK
Žs tulajdonosaik 

POLITIKA

»TÚL NAGY, 
HOGY 

ELBUKJON«



 
 
A világ a túlzott bőség problémájával küzd. A 
gazdagok szerepe globális felmelegedésben a 
világ minden részén egy szélesebb valóság tüneteit 
mutatják: a fogyasztásuk jórészt környezeti 
katasztrófákat okozott, és a megoldás szintén az ő 
kezükben van a politikai hatalmuknak köszönhetően. 
Mindeközben még mindig százmilliók szenvednek a 
rendkívüli szegénység pusztításától.

AZ EURÓPAI GAZDASÁG SZEREPE 

Az emberiség számára szükséges biztonságos és 
igazságos térre, társadalmi alapokra és szilárdan 
definiált ökológiai plafonra kell épüljön. Hogy 
megértsük, hogy juthatunk el ide, először az egészre 
kell rálátást nyernünk. A kapcsolati hálónk összetett, 
de még így is a valóság legrondább formáit gondos 
munkával elrejtik az európai vásárlók elől.

Az, hogy mi, az európai polgárok, hogy kormányozzuk 
a gazdaságunkat, és hogy az európai központú cégek 
mit tehetnek és mit nem tehetnek meg, kihatással 
van az emberek életére és megélhetésére, valamint a 
természet integritására szerte a világon. 

Jelenleg az EU 27 tagállama és Nagy Britannia 
együttesen súlyosan túlnyúlik a bolygó korlátain, mind 
az EU, mind pedig a nemzetek szintjén.

EU országok és a planetáris határréteg, 2018

UA diagramból látható, hogy a 27 EU tagállam és Egyesült Királyság által 
alkotott gazdasági struktúra jelentősen meghaladja a bolygó korlátait, 
miközben nem éri el a saját maga által meghatározott szociális célokat, 
amiket az EU Social Scoreboard jelez, pl.: az egészségügyi szükségletek 
és a munkahelyi nemi megkülönböztetés terén.

TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉG ÉS 
ÖKOLÓGIAI IGAZSÁGOSSÁG

Az ökológiai krízis, amivel szembe kell néznünk, nem 
választható el a gazdasági, társadalmi és politikai 
egyenlőtlenségtől. Akik jövedelmet és vagyont 
szereztek, ennélfogva gazdasági privilégiumokhoz 
is jutottak, jóval nagyobb ökológiai lábnyommal 
rendelkeznek. 

Ez jól látható a klímaválsában is: a világ lakosságának 
leggazdagabb 10%-a (közel 630 millió ember) az, akik 
felelősek a kumulált karbonkibocsátás 52%-áért 1990 
és 2015 között. A leggazdagabb 1% (körülbelül 63 millió 
ember) felelős a kumulált kibocsátások 15%-áért és a 
karbon keret 9%-áért – ami kétszer annyi, mint a világ 
népességének legszegényebb fele (közel 3.1 milliárd 
ember) által felhasznált mennyiség.

Ki a felelős a károsanyag kibocsátás növekedéséért? 

Egy főre eső jövedelemküszöb   
($PPP2011)  
leggazdagabb 1%:    $109k;  
leggazdagabb 10%:  $38k;  
középréteg 40%:      $6k;  
legszegényebb 50%: <$6k.

Az 1990-től számított 1.5C  
globális karbon kvóta 33%  
eséllyel való túllépése:  
1,205 GT

Azonnali 
cselekvés 
hiányában 

a kvóta 
fennmaradó 

része 2030-ra 
kimerül

A globális 1.5C 
széndioxid kvóta 

megoszlása

•A CO2 kibocsátás 
emelkedésének fő 

hajtóerejeo 
Leggazdagabb 

1%

Leggazdagabb  
10%

Középosztály 
40%

Legszegényebb 
50%

Károsanyag kibocsátás eloszlása: 
 1990–2015

1990—
2015

LS Élettel való elégedettség 
LE Várható életkor
NU Táplálkozás
SA Higiénia
IN Aluljövedelmezés
EN  Energiához való hozzáférés
ED Oktatás
SS Társadalombiztosítás
DQ Demokrácia minősége
EQ Egyenlőség
EM Egyenlőség

Forrás: O’neill (2018) Grafika: Andrew Fanning. 
Az EU28 fánkdiagram készítésekor az Egyesült 
Királyság még az EU tagja volt.

Forrás: T. Gore (2020) 
Szembesítés a karbon 
egyenlőtlenséggel.
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VÁLTOZÁSOK MINDEN TERÜLETEN 

4 terület jól szemlélteti a rendszerszintű problémákat, amik megfertőzik a gazdaságunkat: gazdálkodás, 
textilkészítés, építőipar és digitalizáció. Ezek rámutatnak, milyen mély és átfogó változásokra van szükség.

 1 JÖVŐBIZTOS GAZDÁLKODÁS: A legtöbben ma is falusias módon képzelik el a gazdálkodást, de 
az ipari méretű gazdálkodás a globális felmelegedés egyik fokozója, szennyezi a környezetet, 
elpusztítja a biodiverzitást, megkárosítja a kisebb gazdaságokat, gazdákat és a közösségeket, 

összpontosítva a hatalmat és a vagyont a nagyvállalatok kezében. Tanulmányok, és a földeken szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az agroökológia segítségével etetni tudjuk a társadalmat, a gazdáknak 
pedig tisztességes megélhetést tudunk biztosítani a környezet helyreállítása mellett.

2 A TEXTILIPAR TERMÉSZETES KÖRNYEZETHEZ IGAZÍTÁSA: A ruháink és cipőink előállítása hatalmas 
mennyiségű nyersanyagot, üzemanyagot és vizet használ fel, és sok hulladékot termel a termékek 
életciklusa alatt. A főbűnösök egyike a “gyors divat”. A negatív társadalmi hatása hatalmas, 

magában foglalva az egészségtelen üzemek, veszélyes és egészségtelen munkakörülményeket, és a 
kényszermunkát. De van rá mód, hogy új stílusban újraszabjuk, hogy új köntösbe öltöztessük a ruhaipart.

3 HATÉKONYABB ÚJJÁÉPÍTÉS: Az épületek rengeteg helyet és nyersanyagot használnak fel, de a 
Covid 19 kapcsán kialakult kijárási tilalmak és korlátozások rávilágítottak a napfényhez, élettérhez, 
szellőzéshez való egyenlőtlen hozzáférés súlyos hatásaira. A lakásválság együttesen a spekulatív 

ingatlanpiaccal számtalan embert kényszerített rá, hogy korlátolt élettérben éljen. Az épített környezet és 
az építőipari szektor mély hatást gyakorol a szélesebb környezetre és az éghajlatra. De vannak olyan meg-
oldások, amikkel épített élőhelyeinket a természetes élőhelyekkel összeegyeztethetőbbé tudjuk tenni, és az 
újjáépítés minden eddiginél jobb lehetne.

4 A DIGITÁLIS FORRADALOM LÁTHATATLAN MELLÉKHATÁSAI: A digitális forradalom zöld ígéretei, 
mint a papírmentes iroda, túlzások voltak. A negatív hatások magukban foglalják a gombamódra 
növekvő energiaigényt, a pusztítást és károkozást, amit a gyártáshoz szükséges alapanyagok 

kitermelése okoz. A digitális technológiák hajlamosak az egyenlőtlenségek erősítésére, és komoly 
aggodalmat vetnek fel az adatvédelemmel kapcsolatban. Ezek a példák rávilágítanak arra a három 
pillérre, amikre a társadalmilag és ökológiailag igazságos gazdaságot építeni kellene. Le kell bontanunk a 
kizsákmányoló rendszereket, amik állandósítják az országok, nemek, osztályok közötti egyenlőtlenségeket. 
Demokratizálni kell a gazdaságot azáltal, hogy nagyobb gazdasági és politikai hatalmat adunk a szűk 
elit helyett a tömegek kezébe. Növekedéstől független gazdasági rendszereket kell létrehoznunk, hogy a 
rendszer által felhasznált erőforrásokban csökkenést tudjunk elérni.

A VÁLTOZÁS ELJÖVETELE 

Ha a változásról 3 rétegben kell 
gondolkoznunk: résekben (értsd: 
piaci rés), intézményekben és 
kultúrákban. A résekben az 
úttörők elvetik az új gazdaság 
magjaikat. A kormányzati 
rendszerek azon politikai 
gazdasági és társadalmi 
intézmények, amik stabilizálják 
a gazdaságot. A társadalmak 
pedig az általánosan megosztott 
értékek és világnézetek, amik 
befolyásolják az elképzeléseinket 
és a céljainkat. A változásnak 
szükségszerűen minden szinten 
be kell következnie, és ha az egyik 
rétegben sikerül megváltozni, 
akkor az gyakran egy másikban is 
változást eredményez.

Forrás: Smart CSO Lab (2015) , A cselekvés újragondolása , Oxfam Németország.

Új kultúra
értékek minták és világnézetek a  
jóléti önellátás és (globális)  
szolidaritás mentén

Régi kultúra
Vértékek, minták és világnézetek a fogyasztás  
és a piacosítás terén, (nemzeti)  
önérdek és a növekedés mentén

Régi, nem fenntartható  
gazdasági rendszerek 
Domináns politikai gazdasági  
és szociális intézmények

Az új gazdaság magjai,
jóléti és szolidáris gazdaság,  
a nép, új demokratikus kormányzás

Új Ökoszolidáris 
gazdaság
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This summary is written to 
share research results, to 

contribute to public debate and 
to invite feedback on relevant 

policy and practice. Not all 
organisations of the consortium 

work on all topics covered 
and not all details of analysis 

necessarily reflect official policy 
positions of each participating 

organisation.

This publication was 
produced with the financial 
support of the European 
Union. Its contents are the 
sole responsibility of  
Oxfam Germany and the 
European Environmental 
Bureau and do not 
necessarily reflect the views 
of the European Union.

Co-funded by 
the European Union

V.i.S.d.P.: Marion Lieser, Oxfam Deutschland e. V., Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin, Tel.: +49 (0)30 45 30 69 0, E-Mail: info@oxfam.de

A VEZÉRELVEK, MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLJAINK

A jelenlegi kizsákmányoló 
rendszerek felszámolása 
érdekében sürgetjük a politikai 
döntéshozókat, hogy:

• Fordítsák meg a pénzügyi 
folyamatokat azokból 
az országokból, akik a 
legtöbb hasznot húzzák az 
igazságtalan rendszerekből, és 
irányítsák azok irányába, akik a 
legjobban rászorulnak

• Tegyék igazságosabbá a 
kereskedelmet, a kapcsolódó 
termelő struktúrákat

• Tegyék lehetővé a szabad 
vándorláshoz való jogot

 
A gazdaság demokratizációja 
és az egyenlőtlenség 
csökkentése érdekében 
sürgetjük a politikai 
döntéshozókat, hogy:

• Biztosítsanak sokkal 
egyenlőbb hozzáférést a 
termelési eszközökhöz

• Biztosítsanak általános 
hozzáférést az alapvető 
szolgáltatásokhoz és a 
társadalombiztosításhoz

• Garantálják az emberi 
jogokat a munkásoknak és 
a kistermelőknek a globális 
termelési láncban

 
A folyamatos növekedéstől 
való függetlenedéshez és 
a nyersanyagfelhasználás 
csökkentéséhez sürgetjük a 
politikai döntéshozókat, hogy:

• Váltsanak a növekvő GDP és 
világkereskedelmi nézetekről 
a direkt jólét megteremtésére, 
ami a bolygó korlátain belül 
elérhető

• A kereskedelemre ne a 
növekedési oldalra fókuszálva 
közelítsenek, hanem a ismerjék 
fel a rejtett lehetőségeket, ami 
támogatni képes az átalakulást 
a jóléti társadalom irányába

This is a summary of the main arguments and findings elaborated upon in the report “Towards a wellbeing economy that serves people and 
nature: Building a human environment that is socially just and ecologically sustainable” published by Oxfam Germany and the EEB on behalf of the 

ClimateOfChange consortium. The full report including all references can be found here:  
climateofchange.info/wellbeingeconomyreport.pdf

LEGYÜNK ŐSZINTÉK: ezek a változtatási javaslatok alapvetően politikai gyökerűek, ennek következtében 
hatalmi kérdések. A tulajdonlás és az előjogok témakörét is érintik, olyan témákét, amiket ritkán adnak fel 
önkéntesen. Ezért nem csak a megfelelő érv és a leghihetőbb elemzés kell, hogy mérvadó legyen; hanem egy 
megfelelő álláspont felépítése, egyaránt a politikai szférában, a nyilvános beszélgetéseken és a mindennapokban. 
Ehhez civil társadalmi szervezetekre van szükség, aktivistákra, és állampolgárokra, hogy a közcél mögött 
felsorakozzanak: szervezetekre van szükség, akik szövetségben állnak, erős megmozdulásokra, amik 
megalapozzák a változást, és emberekre, akik támogatják az igyekezeteket. Követelnünk kell azokat a politikai 
változásokat, amik egy ökológiailag és társadalmilag igazságos gazdaság felépítéséhez szükségesek.

COP 25 klímademonstráció Madridban, Spanyolország 2019.  
© Pablo Tosco / Oxfam 

Női munkások és aktivisták százai gyülekeznek és tiltakoznak a Cape 
Town-I parlament előtt, és az erősen mérgező rovarirtószerek betiltását 
követelik. Dél-Afrika , 2019. © Chris de Beer-Procter


