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Az emberi jogok (eddigi) utolsó
generációjáról – és egy fenntarthatóbb,
biztonságosabb Európáról
„Akik nem ismerik a múltat, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt.”
George Santayana
amerikai-spanyol filozófus (1863–1952)
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evezetésként röviden arról, hogy jelen cikkem miről is kíván átfogó képet adni. Lesz
benne szó a jogról (mi is a jog? – azt senki
se tudja pontosan), európai és globális gazdasági,
társadalmi, demográfiai, és azon belül különösen
komplex szociálpolitikai-foglalkoztatáspolitikai
folyamatokról, továbbá Európa és különösen
az Európai Unió helyzetéről, helyéről, jövőjéről – mindezekről a múltból kiindulva. Számos
releváns és összetett adatot és tendenciát igyekszem egyszerre és egymásra építve bemutatni,
érzékeltetve azt, hogy a jövő legnagyobb kihívása
az alacsonyan képzett munkaerő kezelése, fejlesztése lesz, és azt is, hogy bármit is lépünk, minden
területen és téren konkurenciával és kritikával
fogunk szembesülni. Márpedig a jövő, különösen a számítástechnika és robotika hétköznapi
értelemben alábecsült vagy mintegy „természetesnek vett” fejlődése miatt – ami ma egyébként
a XVIII. századi angliai ipari forradalom jegyeit
is mutatja – már egy teljesen más, új világot fog
kreálni, mint ahogy eddig bármikor is sejtettük.
Korábbi axiómák, vélelmek és tapasztalatok, valamint eddig bevált jó gyakorlatok és mindezek
alapján kialakított, kitaposott szakpolitikák egyértelműsége teljes mértékben meg fog dőlni. Végezetül arról is szót ejtek majd, hogy a fogyatékkal élő emberek mint munkaerő miért képeznek
majd értékes, potenciális humántőkét a korábbi,
lesajnált és szociális segélyezett kategória helyett.

Mi a jog? Lehetséges-e együtt kezelni
az emberi jogokat és a fenntartható fejlődést?
A jogot kétféleképpen is meg lehet közelíteni,
mint fogalmat. Az egyik megközelítése az, hogy
egy új, (feltétel nélkül) követendő normát kíván
kialakítani a jogalkotó, elvárja s egyben kikényszeríti a jogalanyoktól annak betartását, mint
például a halálbüntetés általános tilalmát – amely
minden más egyéb rendelkezést és szempontot
felülír, adott esetben még akár az alkotmányt
is. Ez elsősorban az absztrakt jogok területén
érvényesül, mint amilyenek az emberi jogok. A
másik megközelítés, hogy a jogot kell igazítani
az emberekhez, a való élethez és tényleges szükségletekhez, és nem fordítva, mert a szó szerinti
absztrakt jogalkalmazás is kontraproduktív lehet,
a jogalkotó szándékához képest adott esetben
rosszabb helyzetet teremthet, mint amilyen a kiindulási pont volt. Ennek legismertebb eszköze a
pozitív diszkrimináció (előnyben részesítés) vagy
az aktív lépéseket is feltételező esélyegyenlőség
biztosítása. Ez utóbbi területen egy általános normát gyengítenek azzal, hogy bizonyos esetekben
speciális szabályokat alkalmaznak az általános
norma ugyan eltérő módon történő, de nagyobb
fokú érvényesülése érdekében. E kettő megközelítési mód folyamatosan és egyszerre van jelen, és
sokszor válasz elé állítja még a legfelkészültebb
jogtudósokat is, nemhogy a laikusokat.
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A kelet-európai rendszerváltásokat követően az
emberi jogok területe, mint a politikai és nemzetközi jogi diskurzus alapja, különösen fölerősödött,
olyannyira, hogy az Európai Unió is a zászlajára
tűzte ezt a kérdést a Maastrichti Szerződés (1993)
révén, holott az 1970-es években még kizárólag
gazdasági közösségként tekintett magára. Korábban léteztek más, elsősorban stratégiai-politikai,
(valamint kisebb mértékben) kulturális és szociális
kérdésekkel is foglalkozó egyéb európai intézmények, mint például a 2010-ben megszűnt NyugatEurópai Unió, avagy a még mindig létező, de az
EU intézményeinek árnyékában erősen a helyét és
szerepét kereső, londoni alapítású Európa Tanács.
Ráadásul az utóbbi időben az ENSZ ellentmondásosan ugyan, de talán mintha jobban megjelenne,
mintegy láthatóbbá válna, méghozzá elsősorban a
fenntartható fejlődés és a globális ügyek és válságok kezelésének területén. Mindezek után felvetődhet a kérdés, hogy az absztraktnak vélhető emberi jogok (és azon belül különösen a XXI. század)
első emberi jogi egyezményében1 foglalt fogyatékossággal élő személyek jogai2 és a sokkal inkább
gyakorlati megközelítést igénylő fenntartható
Európa kérdése hogyan is függ össze. Nos, jobban,
mint hinné az ember. Nézzük először az európai
szociális modell és a demográfia kérdéseit!
Európa gazdasági és szociális vakvágányon
az elmúlt évtizedekben?
Három évtized után vissza kell kanyarodnunk a
nyolcvanas évekhez, amikor Mitterrand francia
elnök kormányzata 65-ről 60 évre szállította le
a nyugdíjkorhatárt anélkül, hogy Franciaország
finanszírozásának a jövőjét fenntartható módon
biztosította volna, hiszen a várható élettartam
akkor is és azóta is folyamatosan nő (kb. 75 évről
80 évre).3 1965-höz képest 2007-ben a franciák
a megnövekedett életkor és a nyugdíjkorhatár
csökkentése okán ugyanis már 15 évvel többet
töltöttek nyugdíjban ténylegesen, ellentétben a
dél-koreaiakkal, a németekkel vagy a csehekkel,
ahol valóban emelkedett a nyugdíjkorhatár. Magyarország szintén az élmezőnyben van a maga 10
éves „visszafejlődésével” (ennyivel csökkent fokozatosan az elmúlt évtizedekben a tényleges nyugdíjba
vonulás ideje), legalábbis a Világbank 2012-es,
átfogó adatai szerint.4
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A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egy – még a mostani pénzügyi
válság kirobbanását megelőzően, az ezredfordulót
követő „arany” években készített – tanulmányában úgy becsülte, hogy a fejlett Nyugat növekedési üteme a következő évtizedekben csak töredéke lesz az 1970 és 2000 között mért adatoknak.5
Továbbmenve, a Wim Kok volt holland miniszterelnök által vezetett Magas Szintű Munkacsoport
2004 novemberében azt állapította meg, hogy
a feltörekvő Ázsia mellett komoly kihívást fog
jelenteni az európai gazdasági növekedés szerény
mértéke is: 2040-re a 2000-es tendenciákat alapul véve az EU-ban az egy főre eső GDP immáron 20%-kal lesz alacsonyabb, mialatt Ázsiában a
gazdasági növekedés duplája lesz az európai értéknek, igaz, alacsonyabb bázisról is indul. Az Európai Bizottság 2011-es becslése alapján várhatóan
az Európai Unió részesedése a világ GDP-jéből a
2010-es 29%-ról le fog esni 15–17%-ra.6 Ez még
akkor is így lesz, ha jelenleg az Európai Unió a
világ összgazdasági (fogyasztói) teljesítményének
18,6%-át adja a vásárlóerő paritást vizsgáló (azaz
egy nemzetközi életszínvonal-számításon alapuló)
statisztika szerint, amellyel jelenleg megelőzi az
USA-t és Kínát is.7 A Kok-jelentés már 10 éve is
azt állította, hogy: „közép- és hosszú távon nem kevesebb forog kockán, mint az Európa által kiépített
társadalom fenntarthatósága.”8
A trend folytatódott, és az újabb, pontosabb előrejelzések alapján az Európai Bizottság
a tavaly október végén publikált kiadványában is
arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unió
részesedése (aránya) a világ GDP-jében a következő négy évtizedben mintegy a felére csökkenhet
úgy, hogy az EU népessége két, jelenlegi magyarországnyi lakossággal fog zsugorodni, még a jelenleginél liberálisabb bevándorlási politika mellett is.9
A Financial Times 2014. április 30-i száma ugyanakkor már arról írt, hogy Kína a gazdasági termelés
tekintetében már ebben az évben átveszi a stafétabotot az USA-tól, aki 1872 óta a világ elsőszámú
gazdasági hatalmának számít (n.b.: de nem az egy
főre eső GDP tekintetében!).10 Megjegyzem, hogy
a versenyképesség, gazdasági növekedés és szociális
ellátórendszerek kapcsolata tekintetében is érdekes
a kép, hiszen a hivatalosan kommunista berendezkedésűnek mondott Kínában gyakorlatilag nem
létezik átfogó és egységes(ebb) társadalombiztosításon alapuló szociális védőháló, olyan legalábbis
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nem, mint amilyet mi Európában ismerünk, és
inkább az egyesült államokbeli megközelítés felé
hajlanak, bár egyre komolyabb törekvés látszik a
szociális védelmi vívmányok bővítésére.11
Mit mutat – és merre mutat a „történelem ujja”?
Az ipari forradalmakat megelőzően az éves gazdasági növekedés évszázadokon keresztül az 1950-es
évekig legfeljebb 1% körül alakult Európában – és
ez volt a természetes.12 Európa a világ legfiatalabb
civilizációjaként részben zordabb időjárásának,
magas népszaporulatának és a Henry Kissingerhez
köthető elméletben definiált vetélkedő egyházivilági politikai kultúra (mint a politikai váltógazdaság egy speciális formájának) együttes kialakulásának13 köszönhetően indulhatott el diadalútjára
a földrajzi felfedezéseket és az ottani országok
természeti és emberi erőforrásainak kíméletlen
kiaknázását követően, más civilizációkat maga alá
gyűrve, részben az ókori rabszolgaság intézményének tulajdonképpeni felújításával.14 Hogy miért
fontos ez? Mert Kelet- és Nyugat-Európa adottságai, kihívásai és lehetőségei ennél fogva gyökeresen
mások, így az azokra adandó válaszok is eltérőek.
Ennek mélyebb megértéséhez újfent vissza kell
tekintenünk egy olyan korra, amikor a termelékenység-robbanás megindult, és vele együtt az egy
főre eső GDP növekedése is.
Egy demográfiai „ellenforradalom”
kellős közepén lennénk?
Úgy tűnik. Európa népessége – szinte egyedüliként a többi kontinenshez képest – legfeljebb
szinten marad, vagy inkább minimálisan, de
csökkenni fog. Az Európai Bizottság becslése
szerint a 65 év felettiek száma 2050-ig közel 60
millióval fog nőni, miközben egyre kevesebb aktív korú lesz (itt 48 milliós csökkenés várható).15
Az előbbi, idősebb generáció számára már mindennapos élmény lesz a kisebb-nagyobb, a hajlott
korral összefüggő fogyatékosságok megtapasztalása is. A százévesek száma 2050-ig ezer százalékkal
fog nőni, de még a 65 éven felüliek aránya is
188%-kal bővül. Az idősödéssel kapcsolatos teljesítményromlást jelentő betegségek, pl. demencia
és Alzheimer-kór a tévhittel ellentétben elsősor-

ban nem a fejlett országok lakóit fogja érinteni,
hiszen a magasabb életszínvonal és a jobb munkakörülmények, hatékonyabb egészségmegőrzés
okán fittebben is élnek az emberek Nyugaton
(többek között ennek köszönhető a magasabb
átlagéletkor is Kelet-Európához képest).16
A termékenység a világon 1950-hez képest a felére esett 2013-ra, és az afrikai kontinenst
leszámítva átlagosan valamivel kevesebb, mint 2
gyermeket vállalnak világszerte a nők. Európában
ez a szám ugyan egyedülállóan nőtt valamelyest
a 2000-es évektől, de 2011-ben is csak 1,57 volt.
Kína éppen most lazított némelyest eddigi egykepolitikáján (holott szintén 1,6 körüli értékkel rendelkezik az ázsiai ország).17 Mindeközben az EUban az 1960-as évektől kezdve közel 100 millióval
nőtt a népesség, és ennek a növekménynek közel
70%-át elsősorban a nyugat-európai országokat
érintő, főleg a volt gyarmataikról érkező bevándorlás adta az Európai Bizottság értékelése szerint.18
Ugyanakkor drámai tendenciák indultak el különösen Közép- és Kelet-Európában, de még Európa
motorjában, Németországban is, különösen a volt
NDK területén – például a kelet-németországi
Thüringiában akár 40%-os népességcsökkenés sem
zárható ki 2060-ra.19 (Talán nem vételetlen az sem,
hogy az új német, nagykoalíciós kormányzat komoly családi adókedvezményeket kíván bevezetni a
közeljövőben.)20
A termelékenység ezzel szemben folyamatosan emelkedett a fejlett világban: elsőként az
ipari forradalom alatt a szövőipar termelékenysége
15-szörösére nőtt Angliában 1770 és 1850 között.
Ez a fejlődés megjelent a jövedelmekben is: 1850
és 1950 között még a fejlődésben hátrébb tartó
Németországban és Olaszországban is közel két
és félszeresére emelkedett az egy főre eső GDP.
1950-től 2010-ig pedig 15-szörösére nőtt a feldolgozóipar teljesítménye úgy, hogy kétharmaddal
kevesebb ember termeli meg az előállított termékeket. Ugyanakkor a gazdagabb uniós országok
munkaerejének termelékenysége az USA-hoz és
Japánhoz képest folyamatosan csökken 1995 óta –
így a fejlődés lendülete megtörni látszik Nyugaton.
Annak ellenére, hogy az európai robotikai fejlesztések válhatnak a következő, a termelékenységgel
kapcsolatos „ipari forradalommá”21 és egyben a
csökkenő népességre adható egyik megoldássá rövidtávon, ez azonban aligha oldja meg a jelenlegi
szakképzetlen tömegek problémáit, sőt.
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Növekvő Kelet és áthelyeződő
gazdasági súlypont
Ha kilépünk a saját kontinensünkről, nagyon is
összetett kép tárul elénk: a közép-ázsiai régió országai, a „sztánok” térsége óriási fejlődést fognak
produkálni demográfiailag: 2050-re egyszerűen
megduplázódik a népesség. Dél-Ázsiában még ennél is nagyobb lesz a növekedés, közel 150%-os.22
Oroszországban a PricewaterhouseCoopers cégcsoport előrejelzései szerint ugyanakkor évente 1%-kal
csökken az aktív korúak aránya, ami a második
legrosszabb mutató az iparilag sokkal fejlettebb
Dél-Korea után.23 India jobban áll demográfiailag,
nem utolsósorban a versenyre épülő gazdaságának is
köszönhetően, ami egyfelől a plurálisabb politikai,
másfelől a kasztrendszer (látszólag) stabilabb társadalmi berendezkedésére támaszkodik. Kínában ezzel
szemben a hivatalos egykepolitikának köszönhetően
szintén óriási (szakképzetteket érintő) munkaerőhiány fenyeget, még ha a gazdasági növekedés jelenleg
(ki)tart is. Ráadásul a nemek aránya a kislány magzatokat érintő magas abortuszok miatt megbomlott,
szűkítve ezzel a jövőbeni édesanyák arányát, számát,
ami súlyosbítja helyzetüket Európához képest.
Továbbá a statisztikák szerint átlagosan minden
második állampolgár legfeljebb alapfokú oktatásban
részesült 2005-ig.24 Ez a helyzet továbbra is drámai, még akkor is, ha 2000-hez képest napjainkra
ugyan mintegy 100 millióval csökkent a számuk, de
még mindig 250 millió embernek legfeljebb csak
alapfokú végzettsége van.25 (Kérdés, hogy az ország
politikai rendszere a bevándorlás kérdését hogyan
fogja tudni kezelni, mert – mint láttuk – az európai
demográfiai „stabilizáció” az elmúlt évtizedekben
70%-ban a külföldiekre épült). Kínában a fiatalabb
generációk esetében valamivel jobb ez az arány
ugyan, azonban még így is a diákok közel negyede
legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, amikor kijön az iskolából és megpróbál elhelyezkedni.26
(Ennek fontosságára a későbbiekben még ki fogok
térni Magyarországnál). A Távol-Kelet hagyományos gazdasági és pénzügyi erőközpontjában, az
iparilag és technológiailag, valamint a szolgáltatások
terén is jóval fejlettebb Japánban pedig egyre több
nő határoz úgy tudatosan, hogy egyáltalán nem
vállal gyermeket, hanem karriert épít. Emellett az
anyagilag függetlenedő és magasabban képzett japán
hölgyek egyre kevésbé hajlandóak „lefelé” házasodni
és követni az alárendelt családi pozíciót rájuk erő22

szakoló társadalmi hagyományokat.27 (Ebben az is
szerepet játszik, hogy mint a fejlett országokban, és
így az Európai Unióban is, szinte mindenhol nagyobb arányban szereznek diplomát a nők, mint a
férfiak. A legnagyobb változás az elmúlt évszázadban
az 1970-es évektől kezdve az arab, illetve az ázsiai
országokban volt tapasztalható, Közép-Kelet Európa
pedig világelsővé vált a felsőfokú végzettségű nők
arányát illetően a bruttó beiratkozási ráta28 alapján:
itt a nők mintegy 20%-kal előzik meg a férfiakat.)29
Polónyi szerint egyenesen forradalmi előretörésről
beszélhetünk még a Nyugat esetében is: 1960-ban
a legfejlettebb országok esetében a 100 ezer lakosra
jutó hallgatólétszám ezer alatt volt, 2010-re 3,5–7,5
ezerre nőtt (például az Egyesült Államokban 2008ban meghaladta a 6000-et). Magyarországon a 100
ezer lakosra vetített felsőoktatási hallgatólétszám
2009-ben valamivel több mint fele az USA-beli
számnak: 3300 volt, ami árnyalja azt a kérdést is,
hogy vajon sok egyetemista volt-van Magyarországon, vagy sem).30
A fejlett világban dinamikus népességnövekedés csak az Amerikai Egyesült Államokban
(részben a mexikói és az indonéz térségből érkező
bevándorlók miatt), valamint Ausztráliában várható. Ez utóbbi helyen 2050-ig csaknem 45%-kal nő
a lakosság, nagyrészt az Indiából és Kínából érkező
bevándorlók miatt, azonban még így is drámai lesz
az ottani eltartottsági ráta: kevesebb, mint 3 aktív
dolgozó fog eltartani egy 65 év felettit az 1970-es
évekbeli 7 fő helyett.31
Mindezek fényében látható, hogy a fejlett
világ – benne Magyarországgal – nagyon komoly
demográfiai változással néz szembe, amelyek teljesen
eltérő megközelítéseket és megoldásokat igényelnek,
legalábbis a következő 20-30 évben. A fejlődő világnak és azon belül különösen azoknak az országoknak,
amelyek nem célállomásai a bevándorlásnak, várhatóan felül kell vizsgálniuk a meglévő populációjuk
demográfiai kérdéseit és az azokra adandó válaszaikat
is. (Sokszor nem gondolunk ilyenkor Magyarországra, de nem hallgatható el, hogy hazánk a világ egyik
leggazdagabb térségének egy közepes méretű tagállama – ennek ellenére még mindig nem bevándorlási
célország (legalábbis a nem magyar ajkúak számára).32
Ez azonban egyáltalán nem biztos, hogy változatlan
marad, hiszen az EU adja a világ népességének kevesebb, mint 10%-át és hazánk is egyre vonzóbb lehet.
(Elsősorban most a határon túliak körében, legalábbis
az állampolgárság felvétele tekintetében).33
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Változásokra érett a világ az emberi
jogok területén?
És most térjünk rá arra, miként is függenek ös�sze a demográfiai kérdések az emberi jogokkal,
azon belül is a fogyatékos személyek jogaival. Az
előbb vázolt demográfiai folyamatok várhatóan
egy újabb fejleményt fognak kiváltani, különösen
Európa keleti részében: nem lesz megkerülhető
sem a mesterséges megtermékenyítés (minden
negyedik pár külső segítségre szorul ma már Magyarországon is), sem pedig az abortusz témaköre
– hiszen mindkettő középpontjában a (különösen
gazdasági szempontból potenciális munkaerőként
is elfeledett) emberi magzat áll, akiből munkavállaló lesz egy idősödő társadalomban. Az említett,
a fogyatékos személyekről szóló ENSZ-egyezmény, illetve a gyermekek jogairól szóló ENSZegyezmény végrehajtását ellenőrző szakértői testület szerint nem tehető különbség fogyatékosság
alapján a gyermekek vagy a magzatok között.34
Ekkor elérkeztünk az abortusz kérdésköréhez is,
amely az emberi jogok területén a legérzékenyebb
kérdés is egyben. Ennek említése nem azért

fontos, mert ugyan nagyon ellentmondásos és
hírhedten vitatott terület, hanem azért, mert ez
a kérdéskör jelenleg olyan ambivalens érveléseket hordoz, amelyekhez legfeljebb csak paradox
módon lehet közelíteni, hiszen itt alapvetően egy
szociális tényező megelőz egy gyökeresen emberi
jogi kérdést, vagyis az élethez való jog mibenlétét,
illetve azt, hogy az élet önmagában is abszolút
jelleggel védendő érték-e vagy sem, hasonlóan
például a halálbüntetés kérdésköréhez.
Abortusz-vita, az elhallgatott mellékszál
Jogelméleti fejtegetéseknél időről időre felmerül,
hogy miért van több joga az élethez egy sorozatgyilkosnak, mint egy meg nem született, de élő
magzatnak, avagy egy élet kioltásával járó, szociális
indokok miatti abortusz lehet-e enyhébb megítélésű, mint bármely, pusztán vagyon elleni bűncselekmény, amely már letöltendő börtönbüntetéssel
is jár. Ez a vita azért is érdekes, mert sokszor és a
leggyakrabban elhangzó érv az, hogy a nemi erőszak áldozatait nem lehet arra kényszeríteni, hogy
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magzatukat megszüljék. Ez egy valóban erős érv
– de mi az, amit biztosan tudunk? Az Amerikai
Egyesült Államokban bekövetkező abortuszok
kevesebb, mint 1%-ának az oka/indoka a nemi
erőszak, 21%-ában pénzügyi nehézség, és újabb
21% esetében maga az anya tartja még korainak
a gyermekvállalást.35 Az ENSZ legutóbbi (2002es) általános, 65 országot érintő felmérése szerint
200 millió terhességre mindössze 250 000 jelentett nemi erőszak vagy nemierőszak-kísérlet következik be a világon, ami csupán 0,00125%-os
értéket jelent.36 Ez a szám kétségkívül alacsonynak tekinthető, hiszen nem minden esetben következik be feljelentés, s ha az erőszakot követően
nem következik be terhesség, akkor a feljelentés
valószínűsége még alacsonyabb. Mindezek ellenére
kijelenthető, hogy ezt a kérdést nem lehet csak a
nemi erőszak kérdéskörére építeni, és elengedhetetlen, hogy az emberi jogi szempontot valóban
az élet minden területén egyformán és egyenlően
kezeljük, amennyiben komolyan gondoljuk az
emberi jogok egyetemességét és esszenciáját.
Ennél még érdekesebb az a kérdés, hogy egy, a
büntethetőségi korhatár felett lévő, de még nem
nagykorú állampolgárnak kell-e felelősséget vállalnia, vagy másképpen: tudatában lehet-e annak,
hogy a szexuális együttlét járhat-e nemzéssel,
mondjuk két 14 éves fiatal esetében. Itt felmerül
az is, hogy ha egy 14 éves fiatal pontosan tudja,
hogy a sarki boltban elkövetett eltulajdonítás
lopás és bűncselekmény, akkor vajon miért nem
lehet elvárható az, hogy a lényegesen nagyobb
és mondhatni határozottabb szándékot és jóval
inkább tevőleges magatartást igénylő nemi aktus
következményeivel is pontosan tisztában legyen.
Ráadásul egy harmadik ember élete foroghat kockán. Mindezek ellenére egyelőre nem tartom reálisnak, hogy ez a kérdéskör megnyitásra kerüljön,
elsősorban politikai okokból és a megbélyegzés
nélküli, korrekt vita lehetőségének hiánya miatt
is, ami egyben felveti azt is, hogy az emberi jogok
teljes és abszolút érvényesüléséről és értelmezéséről beszélhetünk-e egyáltalán. (A vita a szakirodalomban ugyanis arról szól, hogy a magzat
személy-e (jogilag) vagy sem, de arról nincs vita,
hogy a magzat ember-e vagy sem... Egy korábbi
cikkemben értekeztem arról is, hogy még a magyar büntetőjog is bizonyos esetekben enyhébben
ítélte meg egy magzat megölését, mint egy állat
kínzását és elpusztítását).37
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Mit gondol Európa a fogyatékos emberekről,
és mi (volt) a helyzet nálunk?
Nézzük, hogy a fogyatékkal élő emberek aktivitását miként lehetne megőrizni, növelni. A
jelenlegi pénzügyi válság megmutatta, hogy a
fogyatékos embereket érintő, rövid távú vagy
adminisztratív szempontból akár egyszerűbbnek
tűnő passzív munkaerő-piaci megoldások (elsősorban: pénzbeli ellátások), amelyek – szakértők
közül sokak szerint – távol tartják a munkavállalókat a munkaerőpiactól (pl. „leszázalékolás”),
nemcsak károsak, kontraproduktívak, hanem
pénzügyi szempontból sem finanszírozhatóak a
továbbiakban. A korábbi rendszer legnagyobb
gyengeségét az adta, hogy annak eredményességét tekintve nem elsősorban a fogyatékkal
élő embereket érintette, hanem egy általános,
a munkanélküliséget kezelni igyekvő rendszer
egyik alapelemét képezte a nem fogyatékkal
élő emberek tekintetében is, és ez nemcsak
aláásta, de hatékonyságát tekintve erodálta is a
fogyatékos emberek részére adható ellátásokat,
illetve egyenesen megkérdőjelezte a további,
komplexebb rehabilitációs fejlesztéseket, hiszen
a rendszer már önmagában is horribilis összeget
emésztett fel.38
2011. október 25-én az Európai Parlament elfogadta Kósa Ádám európai parlamenti
képviselő fogyatékos emberek mobilitásáról
és befogadásáról, valamint az Európai Bizottság Európai Fogyatékosügyi Stratégiájáról
(2010–2020) szóló jelentését, amely 2020-ig
határoz meg kéréseket, illetve feladatokat.39 A
jelentés megállapította, hogy Európában közel
80 millió fogyatékossággal élő ember van, akik
közül Nyugat-Európában mindössze kb. 40%uk, míg Kelet-Európában legfeljebb csak kb.
15-20%-uk rendelkezik munkahellyel úgy, hogy
nagy részük alkalmas lenne foglalkoztatásra.
Sajnálatos módon fogyasztóként40 ugyanakkor
sokszor szóba sem kerülnek, hiszen sem az épített környezet, sem a szolgáltatások, sem pedig
a termékek nagy része nem akadálymentes, ami
már most komoly gond, mert az EU2020 uniós
stratégia 75%-os foglalkoztatási mutatója nélkülük egész biztosan nem érhető el. Magyarországra vonatkozó 2011-es előrejelzések alapján
az Európai Bizottság szerint 2060-ra mintegy
13,1%-kal csökken a munkaképes korú (15–64)
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lakosság aránya (2010: 68,6%, 2060: 55,5%).41
Magyarország, amely az EU-s csatlakozás óta a
2010-es évek derekáig gyakorlatilag sereghajtó
volt a foglalkoztatási szint tekintetében, és nem
bevándorlási célország (körülbelül kevesebb, mint
150 000 külföldi él hazánkban)42, nem fog tudni
megfelelően növekedni és egyben ellensúlyozni
az eltartottsági rátában jelentkező változásokat a
fogyatékos emberek nagyobb társadalmi integrációja nélkül. Ráadásul a fogyatékos emberek
képzettségi szintje jóval alacsonyabb is, mint
a társadalom többi tagjának, és a szegénységi
kockázat is nagyobb a körükben, mint a nem
fogyatékkal élő társaiknál – Magyarországon a
háztartásfők iskolai végzettsége az egyik legfontosabb szegénységi kockázati tényező.43 Ezért
belátható időn belül továbbra is kihívás marad
az alacsonyabb képesítéseket igénylő munkahelyek fenntartása, megőrzése, esetleg bővítése a
már meglévő és nehezebben képezhető tömegek
számára. A KSH 2000–2011-es időszakra vonatkozó kutatása szerint a 15–64 éves korú népesség körében 2011-ben a legfeljebb 8 általános
iskolát végzettek aránya 9,2% volt.44
De mi vezetett el idáig – Magyarországon? A magyar rendszerváltásig lényegében csak
a rokkantság fogalma létezett a megváltozott
munkaképesség fogalma mellett. Ebben a fogalomban implicit módon benne rejlik a végleges, nem rehabilitálható állapot. A rokkantsági
ellátásban részesülők számának növekedése
az 1970-es években indult meg, s a legutóbbi
évekig az új rokkantsági nyugdíjasok száma – a
90-es évek közepén mutatkozó „csúcs” után –
évente 50 ezer fő körül mozgott átlagosan. Ez a
folyamat azonban egyáltalán nem volt egyedi,
sőt a nálunk sokkal fejlettebb nyugati országokban is lezajlottak ilyen jellegű folyamatok (pl.
az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában).45
Mint ismert, az 1990-es években hirtelen több
mint 1 millió munkahely szűnt meg Magyarországon, s a foglalkoztatás szerkezete is drámaian
átalakult. Az új munkaerőpiacon a profitorientált vállalatok számára a jól képzett, terhelhető
és fiatal munkaerő vált keresetté, így a megváltozott munkaképességű vagy a fogyatékos személyek kiszorultak a foglalkoztatásból. Kedvező
tendenciák indultak el ugyan (pl. ún. rehabilitációs kártya bevezetése), azonban ez még mindig
kevésnek tűnik.

Az alacsony képzettségűek munkahelyeinek
védelme – még ebben is Kína lesz kemény
vetélytársa Európának
A kínai mutatókról már korábban volt szó, ezért
is fontos tisztán látnunk, hogy Magyarországon
is nagyon alacsony az emberek képzettsége (és
nem csak a fogyatékkal élőké), holott pont azok
a munkahelyek szűnnek meg, amelyek egyre
kevésbé igénylik az alacsonyabb képzettséget, és
kiválthatók automatizáltabb eljárásokkal. Csak
az EU-ban 2020-ig 12 millió ilyen állás kerül
veszélybe.46 McKinsey Global Institute 2012-es
elemzése szerint jelenleg is 70 millió felett van a
munka nélkül lévő fiatalok száma a világon, és
még a fejlett gazdaságokban is várható további
32-35 milliónyi új, képzetlen fiatal 2020-ig.47
Ráadásul a fiatalok munkanélkülisége már kritikus szintet ér el, különösen az IMF által kimentett országokban, mint például Görögországban
vagy Spanyolországban, ahol már 50% körüliek
vagy afölöttiek a munkanélküliségi mutatók.48 Ez
a folyamat azért is érdekes, mert meglátásom szerint nem egy átmeneti jelenségről van szó, hanem
egyúttal párhuzam vélhető az ipari forradalom
esetében is tapasztalt munkaerő-piaci tendenciákkal: a gépesítés okozta termelékenységnövekedés,
ezáltal a kiszoruló munkakörök eltűnése, valamint az ezzel járó, különösen a 30 év alattiakat
érintő növekvő munkanélküliség között.
Az alacsonyan képzettek tömege azonban
régi adóssága Magyarországnak is, mert Európában itt az egyik legrosszabb ez a mutató. A Hétfa
Kutatóintézet 2012-ben publikált tanulmánya
szerint 2001 és 2004 között közel 100 ezer,
2008-2009 között 98 ezer, és 2009-2010 között
93 ezer új, alacsony iskolázottsági szintű munkanélkülit regisztráltak Magyarországon.49 A Kertesi-Varga szakemberpáros által készített 2005-ös
tanulmány szerint az EU tagállamainak átlagához
képest a felsőfokú végzettségűek tekintetében 3-4
százalékpont, a középfokú végzettségűeknél 7-8
százalékpont, a középfokúnál alacsonyabb végzettségűek esetében azonban már 15-30 százalékpont a lemaradás hazánkban.50
A KSH 2006-os felmérése alapján 600
ezer ember legfeljebb 8 általánossal rendelkezett,
és a 20–59 éves népesség közel 50%-ának még
érettségije sem volt Magyarországon. Ez a szám
2013-ban is közel 2 millió körül alakult a teljes
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populációban,51 és belőlük hozzávetőlegesen mindössze 420 ezer fő volt legálisan foglalkoztatott.
52
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
2014. februári gyorsjelentése szerint az álláskeresők körében a legfeljebb 8 általános iskolát
végzettek száma 170 ezer fő volt, ami az álláskeresők közel 40%-át jelentette.53 Mindezek alapján elmondható, hogy a közmunkaprogramok
létjogosultsága elvitathatatlan, hiszen a (nagyon)
alacsonyan képzett vagy az (alapfokú) oktatási
rendszerből lemorzsolódott emberek számára is
kell munkát biztosítani, optimális esetben mindaddig, amíg egy magasabb, piacképesebb végzettséget vagy alkalmazható tudást el nem érnek
– azonban ez nem egyszerű és főként nem gyors,
és nem elegendő az egyoldalú erőfeszítés egyik fél
oldaláról sem.
Hogyan tovább az elhúzódó gazdasági
és társadalmi válság után és egy újabb
válság előtt?
Azt látni kell, hogy mindezek a folyamatok
egy páratlan időszakban történtek: 2004–2009
között, amikor is a Világbank szerint az EU és
tagállamai költötték a világon a legtöbbet szociális kiadásokra (a világ összes szociális védelmi
kiadásainak az 58%-át).54 Az „aranykor” lezárultával ugyanakkor a drámaian megnövekedett
állami eladósodottság legnagyobb vesztesei éppen azok az emberek, akik szeretnének dolgozni,
de különböző okok (alacsony képzettség, fogyatékosság, fiatalok esetében a gyakorlat hiánya)
miatt ezt nem tehetik, elsősorban a drámaian
megnövekedett államadósságok okán a piaci
állampapír-vásárlók által kikényszerített, könyörtelen fiskális fegyelem megkövetelése miatt
(ők ugyanis az országok kockázati tényezőjeként
leginkább az államadósság (belső és külső) finanszírozhatóságának kockázatát árazzák be).55
A fokozatos nyugdíjkorhatár-emelés – amely
általános európai tendencia – szükségessége
mellett meg kell érteni azt is, hogy a legtöbb,
jelenleg inaktív ember foglalkoztatható, és mindenkinek van és lehet helye a nap alatt, képességei, adottságai és szorgalma szerint. Ugyanakkor
az is világos, hogy finanszírozhatóbb nyugdíjrendszer érdekében eszközölt magasabb nyugdíjkorhatár kiszorító jellegű is lehet a fiatalok
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munkavállalása kapcsán, akik pályakezdőként
hátrányban vannak, különösen az alacsonyabb
vagy kevésbé korszerűbb szaktudással is kielégíthető munkakörökben vagy éppenséggel ellenkezőleg: a magasabb szaktudást igénylő munkakörökben is hátránnyal indulnak, ahol a személyes
tapasztalatnak, gyakorlatnak és kiépített kapcsolatrendszereknek van jelentős hozzáadott értéke.
(Adatok azt mutatják, hogy a magasabban képzett 60 év felettiek körében folyamatosan nő a
foglalkoztatás, és ezzel párhuzamosan növekszik
a jövedelmük és az életszínvonaluk is.56)
Megoldás?
Nemcsak Magyarországnak, hanem az EU-nak
is újra kell gondolnia a következő évtizedeket
szociális, társadalmi, népesedési és egyúttal
gazdaságszervezési szempontból az újraiparosítás57 jegyében, amennyiben valóban érdekelt a
kiegyensúlyozott fejlődésben és abban, hogy az
új tagállamokból ne vándoroljanak el az aktív
korú dolgozók. (A gazdagabb tagállamok ugyanis
adminisztratív úton fogják próbálni megakadályozni a szociális alapú kivándorlást, mert a munkaerő szabad áramlása uniós alapjog, ami eddig
se érvényesült teljesen tisztán, mint ismeretes.)
A magyar kivándorlási hullámok gyakorlatilag
a munkaerőpiacok megnyitásával estek egybe
(2004: Egyesült Királyság, 2011: Ausztria). A
legfontosabb gazdasági partnerünkhöz, Németországba kivándorolt magyarok száma 2003 és
2010 között a duplájára emelkedett (14 252
főről 29 220 főre), amely növekvő trend folytatódott.58 Vélhetően a magasabban képzett, illetve
bejelentett és rendezett jogviszonnyal rendelkező
emberek inkább hajlamosabbak hazatérni, hiszen
nyugdíjjogosultsággal is rendelkeznek, amelyre a
hazatérést követően is jogosultak lesznek (sőt,
relatíve nagyobb vásárlóerőt is jelentenek), de
erre még nincsenek pontos adatok. A német hivatalos statisztikák szerint 2013-ban már jelentős volt a visszavándorlás is: 34 681 fő költözött
Németországból Magyarországra, az egy évvel
korábbi 28 619 fő után.59
A fogyatékos és idősödő emberek számára pedig egy élethosszig tartó befogadó,
akadálymentesített oktatás és képzés, az alacsonyabb szakképzettséget igénylő, adott esetben
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közbeszerzésen alapuló kereslet által befolyásolt
vagy generált termékek piacának biztosítása lenne üdvös (különösen a súlyosabb fogyatékossággal élő dolgozók számára), amire egyébként van
lehetőség az EU-jog alapján, de kérdés, hogy
például Kína mit szólna, ha kiszorulna erről az
egyre növekvő piacról.
Végezetül, egyre kevésbé engedhető
meg, hogy az iskolai lemorzsolódás alanyai és az
alacsony képzettségű emberek ne tanulhassanak
tovább, mert például Kína egészen biztosan mindent meg fog tenni, hogy azokat a munkahelyeket megtartsa, ahol még az alacsonyabb tudással
is el lehet boldogulni. Ugyanakkor a megfelelő fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés az
ENSZ-egyezmény alapján általános és teljes körű
kötelezettség, amely nélkül minden, az idősödő
és egyben aktívan maradó társadalom érdekében
kifejtett erőfeszítés kudarcra ítéltetett, miközben
még a legjobb közeljövőbeli eredmények is csak
2-3 évtized múlva jelentkeznek a demográfiai
jellegű intézkedésekben.
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