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Pintér Róbert: Az állam a globalizált korban 
 

Bevezetés 
Vajon mi az állam ?  

Amióta az emberek együtt élnek valamifajta hatalom területi fennhatósága 
alatt, keresik erre a kérdésre a választ. 

Természetesen az ókori görögökhöz kell visszanyúlnunk, ha az elsı átfogó, máig ható 
meghatározásokat keressük. Arisztotelész például így ír Politika címő mővében:  

„A több faluból álló közösség a városállam, amely – hogy úgy mondjam 
– már eléri a teljes, önmagában való elegendıség (autarkeia) szintjét, s 
míg létrejöttének célja az élet, fennmaradásának célja a boldog élet. Így 
tehát minden városállam a természet szerint létezik, csakúgy, mint a 
legalsóbb fokú közösségek. A végsı céljuk ezeknek ugyanis a 
városállam; márpedig a végsı cél a természetes állapot […] Ezen túl 
pedig a végsı cél, vagyis a legfıbb jó: autarkeia, ami a végsı cél és a 
legfıbb jó egyaránt. Mindebbıl tehát világos, hogy a városállam 
természetszerő, s hogy az ember természeténél fogva állami életre 
hivatott élılény […]”i 

Tehát, bár kézenfekvı az ember számára, hogy államban él, már az évezredekkel ezelıtti 
meghatározás sem volt vitáktól mentes. 

A mai állam fogalom és az állam vizsgálata viszont sokkal inkább a modern 
kori definíciókon alapul, amely azonban szintúgy a területiséget és a sajátos 
belsı viszonyokat emeli ki. Max Weber híres állam definíciója: az állam egy 
adott területen a legitim fizikai erıszak monopóliumával bíró szervezet – elsı 
hallásra talán furcsának hangzik, de ha jobban belegondolunk, fején találja a 
szöget.  

Pénzt vagy életet! 

Mennyire másképp hangzik ez az adóhatóságtól, vagy a sötét sikátorban egy drabális 
hústoronytól. 

Ha ugyanis az állam mellett más valaki is alkalmaz erıszakot legitim módon, 
akkor az állam vezetıit illetve azok törvényeit és az állam területiségét nem 
ismeri el. 

Márpedig a legitimitás épp azt jelenti, hogy az államot valamilyen igazoló elv 
mentén minden, a területén élı állampolgár elismeri. Ha ez nincs így, akkor 
az uralomért – illetve az állam részérıl a legitimitásért – harc indul. 

Az állam vezetése törvényesen alkalmazhat erıszakot, ha ellenszegülnek a 
döntéseinek. Az állam joga adót szedni, háborúzni és betartatni a 
törvényeket, illetve meghatározni, hogy a területén mit nem szabad, valamint 
mit hogyan szabad tenni.  

Az állam egyébként mindenbe beleszól. 

Az államot tehát területisége, jogrendszere, vezetı apparátusa és a legitim 
kényszer lehetısége határozza meg. 
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Az államtól meg kell különböztetni a politikát : a politika a hatalom 
megszerzésére és/vagy megtartására irányuló cselekvések összessége.  

Illetve el kell különíteni az államtól a kormányzat fogalmát is: ez azokból az 
emberekbıl áll, akik állami hivatalt viselnek, döntéseket hoznak, és 
ugyanakkor éppen rendelkeznek az állami erıszak monopóliuma felett. Míg 
az állam általában hosszú ideig fennáll, addig a kormányzat tagjai mindig 
folyamatosan cserélıdnek.  

Az állam én vagyok. Legalábbis egy darabig. 

A modern államok javarészt szuverén nemzetállamok , többnyire 
„demokratikus ” politikai berendezkedéssel.  

Ugyanis, még ha az ország politikai rendszere valójában nem is demokratikus 
alapokon nyugszik, akkor is így szokás nevezni ıket – például a második 
világháború után a keleti tömb országait népi demokratikus 
köztársaságoknak.  

Mindent rendszert demokratikusnak hívunk, azt is, ami nem az. Így könnyebb eladni. 

A demokrácia azt jelenti, hogy az állampolgárok, ha nincsenek megelégedve 
az állam vezetıivel, akkor erıszak nélkül leválthatják ıket, és másokat 
bízhatnak meg az állam vezetésével. Vagyis az ellenzéki és a kormánypárti 
szerep rendszerszerően felcserélhetı.  

Kérem a következıt! 

TISZTA DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A szomszédod eldönti, hogy ki kapja a tejet. 

KÉPVISELETI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A szomszédod kiválaszt valakit, aki 
megmondja, hogy mit csináljál a tejjel. 

AMERIKAI DEMOKRÁCIA: A kormányzat megígéri, hogy két tehenet kapsz, ha rá szavazol. 
A választás után azonban az elnököt vád alá helyezik a tehenek jövıjének a kockáztatása 
miatt. A sajtó a „TehénGate” ügy miatt hangos. A tehenek pedig beperelnek szerzıdés-
szegés miatt. 

BRIT DEMOKRÁCIA: Van két tehened. Bárányagyvelıvel eteted ıket. Amikor mindkettı 
megkergül a kormányzat nem tesz semmit. 

Ezekbıl a komolytalanabb meghatározásokból kiviláglik, hogy nem csak az ókori görög és 
késıbbi más tudósok adtak definíciót az államra. Egy vicces, de a lényegre helyenként 
rámutató – Interneten keringı – névtelen elektronikus körlevél szerzıje több innovatív 
megközelítést is ad. A késıbbiekben, amikor a Szovjetunió , Afrika , Kelet-Ázsia és Nyugat-
Európa példáján keresztül próbáljuk meg bemutatni a legújabb változásokat világszerte az 
állam mőködésében, haszonnal forgathatjuk majd ezeket a definíciókat is. Az alapállás 
mindegyik esetben ugyanaz: a két tehén. Hogy mi történik velük az már meg is határozza, 
hogy milyen az állam… 

Ha a többi állam is elismeri a kormányzat fennhatóságát az egyértelmően 
körülhatárolt terület felett – akkor az az állam szuverén . Vagyis elismerik 
legitimitását, döntéseit és határait. 

No jól van, a spejzban azt csinálsz, amit akarsz 

Fontos, hogy a modern államok nemzeti alapon nyugszanak. Európában 
alapvetıen kétféle elképzelés él arról, hogy mit tekinthetünk nemzetnek: 

1. Politikai nemzet: francia hagyomány – azt tekintik a nemzethez tartozónak, 
aki az adott, körülhatárolt területen él és adott politikai jogokkal 
rendelkezik (állampolgár). 
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2. Nyelvi-kulturális nemzet: inkább német és kelet-európai hagyomány – azt 
tekintik a nemzethez tartozónak, aki az adott nyelvet beszéli és a kultúra 
részese. 

Ha egy adott nemzet nem az adott, államilag körülhatárolt területen él, az 
könnyen az államok közötti szembenálláshoz és háborúskodáshoz is 
vezethet. Összeütközésbe kerül ugyanis a politikai és a kulturális nemzet. 

Meglehet ugyanis, hogy egy állam állampolgárai egy másik – többnyire 
szomszédos – állam kulturális nemzetének a tagjai. Vagyis kisebbségiek a 
többségi államon belül. Ez a két állam között egymás szuverenitásának a 
megkérdıjelezıdéséhez vezethet. 

A második világháború után kollektív bőnösként kezelték a németeket és a magyarokat , 
ezzel megkezdıdött a tömeges kitelepítés azokból az országokból, ahol kisebbségként 
éltek.Magyarországról is kitelepítették a sváb kisebbség egy jelentıs részét. Az akkori 
filmhíradó így kommentálta az eseményeket: 

 „Márványoszlopos, fürdıszobás házakban laktak a bácskai svábok. 
Pöffeszkedı jólétükben lenézték a magyart és Hitler hatalomrajutásakor 
azonnal melléálltak. A svábok mennek, helyükbe magyar telepesek 
jönnek. A belügyminisztérium népgondozó osztálya minden másnap 
indít egy szerelvényt Németország szovjet övezetébe, amellyel 
emberiesség törvényeinek megfelelı módon szállítják haza a svábokat 
oda, ahonnan jöttek. Minden szerelvénnyel 2 vagon élelmiszer megy, 
vihetik a holmijukat és a bútorokat.” 

Ezzel szemben a történész másképp látja ugyanezeket az eseményeket: 

„Nem igaz, hogy a németek mindent magukkal vihettek. Már Erdei 
Ferenc '45-ben meghatározza azt, hogy maximum 50-60 kiló személyes 
poggyászt vihetnek magukkal a kitelepítendık, ennek szintén megvan 
az oka, hogy miért. Még a háború folyamán Varga Béla országgyőlési 
képviselı és katolikus plébános követeli azt a parlamentben, hogy a 
németek mivel egy batyuval jöttek Magyarországra, egy batyuval is 
hagyják el hazájukat, és ezt az egybatyus szólamot magukévá teszik a 
magyar politikusok, és valóban egy batyuval zavarják el a 
magyarországi németeket.”ii 

A nemzetállam kialakulása modern projekt. Évszázados folyamatok 
eredményeképp a huszadik század második felére a nemzet és az állam 
fogalma sok helyen végképp egybefonódott. A legtöbb állam nemzetállam . 

Napjainkra azonban a globalizációnak és a lokalizációnak , az új társadalmi 
változásoknak köszönhetıen az állami kontroll alól egyre inkább kikerül a 
tıke, a javak, a szolgáltatások, a technológia, a kommunikáció és az 
információ globális áramlása. Miközben a globális kapitalizmus  és a 
globális kultúra erısödik – illetve a nacionalista ideológiák elterjednek az 
egész világon – a közben a nemzetállam, amely a Modern Korszak szülötte, 
úgy tőnik elveszíti a hatalmát, bár a befolyását nem. Gyakorlatilag egy 
rendszerszerő globális jelenségrıl van szó, de különbözı helyi variációkkal.  

A nemzetállam elgyöngülése elsısorban abból következik, hogy képtelen 
választ adni az új, kettıs kihívásra  

- a globális hálózatok hatalmának a megnövekedésére, 
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- és a lokális identitások fontosságának a felértékelıdésére. 

A továbbiakban ezeknek a globális és lokális kihívásoknak a pontos 
tartalmával ismerkedünk meg. 

 

Globális hatások 
A globalizáció többfajta módon hat az államra . A globalizáció következtében 
az állam mozgástere – az hogy milyen eszközöket tud hatékonyan használni 
a saját döntéseinek a végrehajtásában és a szuverenitása megırzésében – 
döntıen lecsökkent. Ennek fıbb területei: 

» a legfontosabb gazdasági folyamatok kontrollálása,  

» ebbıl fakadóan a jóléti rendszer és a társadalmi szolidaritás fenntartása, 

» a média és az elektronikus kommunikáció ellenırzése,  

» a bőncselekmények felderítése és a bőnözık megbüntetése, 

» illetve a globalizáció eredményeként erısödı multilaterizáció. 

 

Gazdaság  

A nemzeti gazdaságok középpontja transznacionális . Éspedig: 

» a pénzpiacok szintjén 

» a termelés és a piacok szintjén 

A pénzügyi piacok és a valutapiacok kölcsönös függısége összeköti a 
nemzeti valutákat. Középpontjában a dollár , a jen és az euró hármasa áll. A 
valuták egymástól való függése indikálja a monetáris politikák kölcsönös 
függését, ami végeredményben meghatározza a költségvetési politikát, így a 
nemzetállamok elveszítik a gazdasági függetlenségüket, mert a gazdaság 
mőködési alapjainak a teljes ellenırzése már nem csak az ı kezükben van. 
Ez a folyamat az 1980-as évektıl kezdett egyre erısebbé válni.  

1992-93-ban az európai valuták – így a font, a líra, az escudo és a peseta – a 
„valutaspekuláció áldozatává” váltak. Sokan Soros Györggyel azonosították ezt a 
beavatkozást. 

Ezt csak tovább erısítette a termelés növekvı transznacionalizációja. Mára 
egy új pénzügyi krízis veszélye jelent meg az állam szintjén, amelynek 
gyökere a hazai és a nemzetközi folyamatok közötti alapvetı ellentmondás. 
Miközben a befektetés, a termelés és a fogyasztás egy jó része nemzetközivé 
válik, a közben a gazdaság ellenırzése, szabályozása és adóztatása nemzeti 
szinten maradt.  

A növekvı függıséget a különbözı statisztikák is igazolják, amelyek egyre 
magasabb külföldi adósságot, a központi bankok valutatartalékainak az 
átalakulását, az állam túlköltekezését és növekvı exportot mutatnak. 

A potenciális krízishelyzetek mögött három ok húzódik: 

1. az államnak még mindig részt kell vállalnia a gazdasági elkötelezıdést 
jelentı projektekben és megmaradnak a nagy kiadással járó 



 5 
 

kötelezettségei-feladatai – ez az adón túl másfajta finanszírozást is 
szükségessé tesz, ezért nagyobb kötöttségeket hoz. A központi 
költségvetést terhelik például az általános közszolgáltatások, a közrend 
védelme, az oktatás, az egészségügy és a társadalombiztosítás, illetve 
ezen felüli terhet jelentenek a nagyobb beruházások is. 

Az államok jó része eladósodott az utóbbi évtizedekben és több olyan területrıl is kivonult, 
ahol fontos szerepet töltött be – ahogy ezt kicsit késıbb a jóléti állam válságánál látni fogjuk. 
Az adósságok visszafizetéséhez az államnak újra kell gondolnia a gazdaságpolitikáját – ebbe 
pedig egyre inkább beleszólnak a kölcsönök nyújtói, vagyis sérül a szuverenitás. 

Ám korántsem egyértelmő, hogy vajon meddig terjed az állami szerepvállalás – ahogy ezt 
például a budapesti metrópernél láthattuk. 

2. az államok kölcsönügyletei egyre inkább nemzetköziek, ami a külföldi 
tıkétıl teszi függıvé ıket. 

Európában például az elmúlt húsz évben többszörösére növekedett az államok 
adósságállománya. Még a legkevésbé eladósodott nyugati-európai államokban is 2-5-
szörösére nıtt az államháztartás bruttó adósságállománya a GDP-hez viszonyítva. Sokkal 
rosszabb helyzetben vannak a kelet-európai , rendszerváltáson átesett országok, amelyek 
teljesen eladósodtak.iii 

Szegény legény vagyok én… krajcárom sincsen, elszakadt az ingem 

3. hosszútávon nem lehetséges, hogy a nemzeti gazdaság termelje ki az 
állam finanszírozásához szükséges többletet, és évtizedekig kölcsönt 
nyújtson az államnak. 

Mindez azt hozta magával, hogy még a legfejlettebb és a leggazdagabb 
országokban is nemzetközi vonatkozású pénzügyi válságok alakultak ki. 
Egyelıre úgy tőnik, hogy a kisebb költségvetés és a pénzügyi globalizáció 
elfogadása a megoldás. 

 

Jóléti rendszer 

A kibontakozó pénzügyi válság veszélyezteti a jóléti államot és annak 
intézményrendszerét. Ennek egyik oka, hogy a cégek számára nem éri meg a 
nagy szociális költségekkel dolgozó munkapiacokon foglalkoztatni az 
embereket, miközben a verseny immár globális, mert, aki kisebb 
munkaerıköltséggel dolgoztat, az versenyelınybe kerül. Ez erısen hat a 
legfejlettebbeket tömörítı OECD országokban is. A dolog eredménye, hogy a 
szociális költségek lefaragásának egy lefelé spirálba torkolló versenye 
kezdıdik az államok között.  

Egyet fizet - mennyit kap? 

Az ilyen „negatív versenyel ınynek ” két dolog szabhat gátat: 

1. a produktivitási-minıségi különbség a különbözı országok munkásai 
között, 

2. illetve a hazai gazdaságot védı protekcionizmus .  

Mindkét dolog egyre kevésbé jelentıs. Az olyan gazdaságokban, ahol a 
központi tıke, az áru és a szolgáltatási piacok mindinkább globálisan 
integráltak, már kicsi mozgástere van a jóléti intézményeknek . A 
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megoldások közelítenek egymáshoz az ugyanakkora munkaerıpiaccal és 
hasonló produktivitású-minıségő munkaerıvel rendelkezı államok esetén.  

Ami négyzetes, gurítjuk. Ami kerek arrébb viszzük. Amit meg nem bírunk el, azt lefestjük. 
Mindenki így csinálja. 

Épp ezért várható, hogy a jövıben a jóléti államok sokszínősége el fog tőnni. 
Csak egy globális szociális szerz ıdés , amely a nemzetközi 
szerzıdésekhez – például a vámtarifákhoz – is kapcsolódik, tudná lehetıvé 
tenni, hogy a jóléti államok elkerülhessék a hanyatlást. Mivel egy ilyen átfogó 
szerzıdés gyakorlatilag lehetetlen, az államok ugyanis nem engednek a 
szuverenitásukból, a negatív versengés folytatódik a közösen kialakuló 
legalacsonyabb szintig – amibıl már senki sem enged. Mindez alámossa az 
államok stabilitását és társadalmi legitimációját .  

Már megint İk járnak jól, Mi meg le vagyunk… 

Végeredményben az állam egyre kevesebb gazdasági hatalommal bír a 
monetáris politika terén, a költségvetés meghatározásában, a termelés és 
kereskedelem megszervezésében, az adók beszedésében, a szociális 
juttatások és szolgáltatások nyújtásában. 

 

Média  

Az információ és a szórakoztatás, a vélemények és a képek kontrollálása 
mindig is az állami hatalom alapját jelentették. Ebben a hatalmi 
szegmensben három, egymással is kapcsolatban lévı kihívással néz 
szembe az állam: 

1. globalizáció és összefonódó média tulajdonlás, 

2. a technológia rugalmassága és mindent átitató elterjedése. 

1994-ben az Egyesült Királyságban a háztartások ¾-ében volt videomagnó, Magyarországon 
minden harmadik háztartásban.iv A legmodernebb elektronika lehetıvé teszi, hogy az 
állampolgárok ellenırzés nélkül hozzanak létre szövegeket, képeket, hangokat és 
mozgóképfelvételeket, valamint ezeket terjesszék is. 

3. a média autonómiája és sokszínősége. 

Az 1980-as évektıl a média rendszere szinte minden országban teljesen 
átalakult. Az újságok vezetése különbözı konzorciumok kezében van, a 
médiagazdaság globálissá vált a tıke, a résztvevık, a technológia és a 
tulajdonlás szempontjából. Ezzel nagyrészt kikerült az állam fennhatósága 
alól.  

Ehhez hozzájárul, hogyha egy média politikailag vezérelt, akkor csökken a 
piaci ereje, kisebb lesz a közönsége. A független média életébe nem nyúlhat 
bele büntetlenül az állam, mert politikailag megfizeti annak a költségeit – 
hiteltelenséget, csökkenı nézettséget és a manipuláltság érzetét keltve. 
Emiatt vesztik el az információs korszakban az államok a csatát a médiával 
szemben.  

A média globalizációjával párhuzamosan erısödik annak lokalizációja is. 
Az 1990-es évtizedre megsokszorozódott a lokális média mennyisége – 
különösen a rádióé és a kábeltelevízióé. Ez pedig növekvı szegmentációt 
jelent a közönségnél. 
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Ugyanakkor a két trend – a globalizáció és lokalizáció – konvergál, azaz 
közeledik egymáshoz, a nagy cégek helyi, kisebb médiacégeket vásárolnak 
meg.  

A számítógép közvetítette kommunikáció szintén kibújik az állami 
ellenırzés alól. Ez a kommunikáció nem ismeri a határokat, ami nehézzé 
teszi még az ismert információforrások ellenırzését is. A jövıben az állam 
harcolni fog a globálisan összekapcsolódó telekommunikációs hálózatokban 
folyó információ ellenırzéséért, feltehetıen sikertelenül. 

 

Bőnözés – törvény nélküli világ 

A bőnözés már korábban is szélesen elterjedt volt és a politikára gyakorolt 
átfogó hatása sem igazán új kelető. Ami új, az a globalizációja, egy globális 
szervezett b őnözı gazdaság létrejötte.  

Ebben az illegális kereskedelem minden formája egybekapcsolódik: a drogok, 
a fegyverek, a technológia, a radioaktív anyagok, a lopott mővészeti tárgyak, 
az emberek, az emberi szervek, a bérgyilkosok és sok minden más. Mindezek 
egyesülnek a pénzmosás folyamatában. Ennek révén a bőnözés 
kapcsolatban áll a pénzügyi piacokkal és a tiszta gazdasággal is. 

A bőnözés hatása három rétegő:  

1. Az állam egész szerkezetét behálózza a bőnözés: a korrupció, a 
fenyegetések, és az illegális politikai finanszírozás révén. 

A szervezett bőnözés a világon mindenhol problémát jelentett. Az Amerikában népszerő Sopranos 
sorozat egy maffiacsalád hétköznapjait mutatja be 

2. A nemzetközi összefogás elengedhetetlenné válik a bőnüldözés 
folyamatában. 

Az Interpol céljai a nemzetközi rendırségi ügyek összehangolása 

3. A pénzmosásból eredı pénz egész gazdaságokat stimulálhat vagy 
destabilizálhat. 

Magyarország például feketelistára került, mert az országban lehetséges volt az anonim 
számlanyitás. 

 

Multilaterizáció 

A globalizációhoz hasonló, meghatározó folyamat a multilaterizáció . A 
hidegháborút követı idıszak a nemzetállamok közötti növekvı függıséggel 
járt.  

Ennek okai: 

» A két szembenálló katonai blokk feloldódása a Varsói Szövetség 
megszőnésével. Ennek következtében azonban törékeny globális kollektív 
biztonság jött létre. Az ellenségkép hiánya, valamint Oroszország és Kína 
szerepe tovább bonyolítja ezt a képet.  

» Az új technológia megváltoztatja a háborúzást. A növekvı költségek és a 
technológiai bonyolultság fokozódása erısíti a függıséget a katonai 
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szövetségesektıl, valamint a gyártóktól. Mára egyedül az USA önellátó. A 
technológia gyorsan elavul. Jól képzett – az eszközöket használni képes – 
hivatásos hadseregre van szükség. 

» A legnagyobb kihívások – így például a környezetvédelmi fenyegetés, a 
gazdasági folyamatok ellenırzése – globális döntéseket igényelnek, 
amelyekhez állandó egyeztetésekre és összehangolt cselekvési programokra 
van szükség. 

Az államok erre a kihívásrendszerre részben úgy válaszolnak, hogy 
megpróbálnak multilaterális – vagyis többoldalú –, a globális folyamatokat 
kontrollálni képes szervezeteket létrehozni és azokat tartalommal megtölteni.  

Ez a folyamat azonban igencsak nehézkes. Az államok nehezen mondanak le 
a függetlenségükrıl és nincs is olyan hatalom, amely legálisan  
kikényszeríthetné a kollektív döntések végrehajtását. Az USA „csendır” 
szerepe körüli viták jól mutatják, hogy az ilyen fellépés igen ingatag lábakon 
áll. 

Megmondalak Amerika bácsinak! 

Egy másfajta választ adnak az Európai Unió tagállamai. Egy bizonyos 
nézıpontból ez a nemzetek feletti integráció tulajdonképpen azt célozza, hogy 
a globális szempontból „kicsi” európai nemzeti államok közösen ki tudjanak 
hasítani egy szeletet az új globális rendszer ellenırzésébıl, hogy aztán 
folyamatos tárgyalások folytán elosszák mindazt, amit szereztek egymás 
között.  

Kis túlzással ugyanez igaz az összes nemzetközi intézményre az ENSZ-tıl 
a WTO-ig. Ugyanakkor a közeljövıben aligha fordulhat elı, hogy a világon az 
emberek egy átfogó államok feletti államért lemondanának a 
szuverenitásukról.  

 

Az identitás hatása 
Az állam, a társadalmi osztályok , a társadalmi csoportok és az identitások  
között komplex kapcsolatrendszer alakult ki. Minden közösségben és 
régióban a szereplık kapcsolatai sajátosak lehetnek, válaszként a 
helyi/regionális hatalmi viszonyokra, a terület történelmére és sajátos 
gazdasági szerkezetére. Az állam legitimációs válságba kerül annak 
következében, hogy az identitások sokasága egyszerre követel megoldást 
ellentmondó problémáira, miközben az állam képtelen kielégíteni mindenki 
elvárásait ugyanabban az idıben.  

Adtál már két gyereknek egy csokoládét? 

A helyi szint megerısödésének két egymás felé közeledı oka van: 

1. a helyi kisebbségek a helyi politikai szinten találják meg a leginkább a 
számításaikat, mert a területi alapon épülı kisebbségek nehezen tudnak 
az állam magasabb szintő, akár szövetségi intézményeihez is eljutni, mivel 
ott még inkább kisebbségbe kerülnek és az általuk képviselt problémákat 
még inkább marginalizálják. 
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2. ugyanakkor a nemzetállamok a nagyobb kérdésekkel, a globális problémák 
kezelésével vannak elfoglalva. Ezért hagyják, hogy a helyi szintő politika 
vállaljon felelısséget a helyi döntések meghozatalában.  

Az állam a decentralizációban találja meg a legitimáció új forrását. De ez 
csak látszólagos, mert amíg kezdetben ez az állam újfajta legitimációs 
forrásának tőnt, addig ma már úgy látszik, hogy az állam de-
legitimizációjához vezethet, a társadalom széteséséhez, szegmentációhoz , 
a különbözı közösségek-identitások integrációjának a végéhez.  

Ezt nevezi Castells tribalizációnak . A tribalizáció során a helyi közösségek 
egyre nagyobb hatalomra tesznek szert és így akár lassacskán el is 
utasíthatják az állam fennhatóságát – legalábbis a pesszimista 
forgatókönyvek szerint. 

Végeredményben, ahogy azt Daniel Bell találta egyszer mondani, az állam 
túl kicsi, hogy kezelni tudja a globális kihívásokat és túl nagy, hogy megoldja 
az emberek hétköznapi problémáit.  

Kérhetek tüzet? 

Az államtól?! 

 

Megfigyelhetıség 
Azonban bárki érvelhet úgy, hogy az állam nemhogy gyengül, hanem még 
erısödik is ebben az új korszakban. Az orwelli forgatókönyvben hívık azt 
gondolják, hogy az új technológiák elterjedése lehetıvé teszi a totális 
ellenırzést a jövıben, így az állam rövidesen erısebb lesz, mint valaha. 

Ez az érvelés azonban hibás, mert összemos két dolgot: a kézenfekvıt és a 
zavaros elméletet. Ugyanis éppen hogy az új technológiák következtében – 
amitıl úgy félnek ennek a gondolatnak a hirdetıi – erısödhetett meg a 
hálózatosodás és a decentralizáció, ez pedig ellene hat a centralizációs 
törekvéseknek, az egyirányú ellenırzésnek, a vertikális bürokratikus 
kontrollnak.  

A társadalmak ma nem rend alapú börtönök, hanem sokkal inkább rend 
nélküli dzsungelek, amelyekben még az állam sem tud igazán eligazodni. 
Másrészt, miközben a bürokrácia használhatja az új technológiát 
megfigyelésre, a közben a polgárok is győjthetnek információt az államról. 

A nagyobb veszély nem is igazán az államtól, hanem a kíváncsi cégektıl jön: 
a Nagy Testvér – amely mindig megpróbált figyelni, ezért már kialakult 
hagyománya van a korlátozásának – helyett megjelentek a Kicsi Testvérek . 
Vagyis a korábban állami monopóliumot képezı szimbolikus és fizikai 
erıszak alapját jelentı megfigyelés , ellenırzés illetve információszerzés 
szétterjed az egész társadalomban. Mindenki információt győjthet 
mindenkirıl. 

Magyarországon például vita bontakozott ki a köztéri térfigyelı kamerákról. 

Ebben a folyamatos megfigyelésben fontos szerepet játszik a média , amely 
hivatalból kémkedik az állam ellen – igaz ezt már igen régóta – most azonban 



 10 
 

hihetetlenül megnıttek a rendelkezésére álló eszközök is. Így mostanában az 
állam sokkal inkább ellenırzött, mint ellenırzı szerepben van. 

Itt a TehénGate ügy… Az elnök elsinkófálta a két tehenet 

Mindezek miatt a privát szféra  és a nyilvános szféra viszonyának, határának 
meghatározása állandó politikai csatározások színterévé válik és a különbözı 
ügyek folyamatosan napirenden tartják ezt a kérdést. 

Mit mond a politikus az irredenta győlésrıl? 

No, de kérem, én azon a rendezvényen, mint magánember vettem részt!  

Például Horthy Miklós  1993 szeptemberi magyarországi újratemetése nagy visszhangot 
váltott ki szerte a világon – a temetésen „magánemberként” részt vett az akkori magyar 
kormány számos tagja is. A kérdésben interpellációt intéztek az akkori miniszterelnökhöz, 
Antall Józsefhez . 

 

Összefoglalás: az államelmélet válsága 
A fentebbi folyamatok miatt a mai szuverén államrendszer válsága és a 
„megoldásként” megjelenı újfajta plurális hatalmi szerkezetek kialakulása 
párhuzamos. Ennek az új hatalmi rendszernek a legfıbb jellemzıje, hogy a 
hatalomnak plurális forrása van és a nemzetállam már nem az egyetlen, a 
legfontosabb, hanem csupán az egyik a versengı források közül.  

Mesterségem címere, nemzetállam 

A nemzetállamnak számos versenytársa akadt már a történelem folyamán – 
így például városállamok, szövetségek és birodalmak –, de mára az állam 
már egyre kevésbé, mint szuverén egység mőködik, hanem sokkal inkább, 
mint egyik eleme a nemzetközi, multilaterális politikai rendszernek.  

Ugyanakkor az államot – ahogy említettük – kihívás éri több, igen nehezen 
megragadható hatalmi oldalról is:  

» a pénzhálózatok,  

» a termelıi rendszerek, kapcsolódások 

» a kommunikáció és a média világa  

» a nemzetközivé váló bőnözés 

» a nemzetközi intézmények, illetve szupranacionális katonai-és nem-
kormányzati szervezetek, 

» valamint a transznacionális vallási- és közvéleményt formáló mozgalmi 
hálózatok 

felıl. 

Tehát miközben a nemzetállam nem szőnik meg létezni, a jövıben egyre 
inkább már csak egyik szereplıje lesz egy tágabb hatalmi hálózatnak .  

Ugyanakkor minden mai elméletben az állam és a társadalom közötti 
viszonyt, így az állam teóriáját a nemzet kontextusában értelmezik, és az 
állami folyamatok megértéséhez a referenciakeret a nemzetállam, ahogy ezt 
a bevezetı részben mi is láthattuk. De mi történik akkor, ha a nemzeti 
közösség többé már nem a releváns közösség?  
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Mindez azt sugallja, hogy az elmélet nézıpontjából is szükség van a teljes 
megújulásra, hogy megérthessük az új hatalmi viszonyokat. E nélkül ugyanis 
már fogalmainkban eleve feltételezünk az állam és a nemzet között egy erıs 
kölcsönös viszonyt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nemzetállamok teljesen 
irrelevánssá válnának. Sıt, ez még nagyon hosszú ideig elképzelhetetlen.  

A nemzeti politika még mindig központi szerepet játszik a nemzeti 
versenyképesség növelésében, a helyi gazdasági feltételek 
meghatározásában – ezáltal a lokális-regionális és a globális közötti 
viszonyok kialakításában –, a protekcionista intézkedések meghozatalában, 
valamint véghezvitelében valamint a nemzeti területen élı humánt ıkével 
való gazdálkodásban, így a gazdasági produktivitás növelésében vagy 
csökkentésében.  

Az elgyöngülı államnak Castells információs korszakra vonatkozó elmélete 
szerint egy lehetısége van újra megerısödni: ha képes lesz szakítani a 
nemzeti alapú politikával, és ı maga üdvözli a demokrácia krízisét – vagyis, 
ha képes szembenézni a kihívással és nem ragaszkodik görcsösen a korábbi 
mőködésmódokhoz.  

 

Az állam válaszai – példák 

Szovjetunió – az államszocializmus  
ELMÉLETI KOMMUNIZMUS: Van két tehened. A szomszédjaid segítenek gondozni ıket és 
megosztjátok a tejet. 

MEGVALÓSULT KOMMUNIZMUS: Van két tehened. Neked kell gondoznod ıket, de a 
kormány elveszi az összes tejet. 

DIKTATÚRA: Van két tehened. A kormány mindkettıt elveszi, téged meg lelınek. 

TOTALITARIANIZMUS: Van két tehened. A kormányzat elveszi ıket és tagadja, hogy valaha is 
léteztek volna. A tejet meg betiltják. 

 

Castells hipotézise szerint a szovjet rendszer 1980-as évekbeli válsága 
természetében más volt, mint a korábbi válságok – hisz a szovjet rendszer 
története a folyamatos reformok és visszarendezıdések sorozata. Már az 
1970-es évektıl elindultak olyan változások, amelyek rámutattak a rendszer 
strukturális instabilitására , amely képtelenné tette, hogy biztosan 
végrehajtsák az információs társadalomba való átmenetet.  

Államizmus: társadalmi rendszer, amelyben a gazdasági többletet a hatalom birtokosai, az állami 
apparátus sajátítja el. A rendszer célja a hatalom maximalizálása, a hadsereg megerısítése és az 
ideológiai kapacitás növelése. 

Kapitalizmus: a gazdasági szervezeteket ellenırzık sajátítják el a gazdasági többletet. A rendszer célja 
a profit maximalizálása. 

Indusztrializmus: A fejlıdés egy módja, amelyben a produktivitás forrása elsısorban a termelés 
mennyiségi faktorainak a növelése (munkaerı, tıke és nyersanyagok). 

Informacionalizmus: A fejlıdés egy módja, amelyben a produktivitás forrása elsısorban a termelés 
minıségi kapacitásának optimalizálása – a tudáson és információn alapuló termelési faktoroké. Az 
informacionalizmus megjelenése szorosan összefügg egy új társadalmi struktúra, a hálózati 
társadalom megjelenésével.  
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A Szovjetunióban az informacionalizmusba való átmenethez szükséges 
lépések aláásták az állami bürokrácia és a párt nómenklatúrájának a hatalmát 
és mőködését. A megtett intézkedések ugyanis nyitottabbá tették a politikai 
rendszert, amely kikerült a hatalom ellenırzése alól. Ezt követıen felszínre 
kerültek a korábban elnyomott nemzeti érzelmek. A nemzeti identitáson 
alapuló közösségek pedig területi önállóságra törekedtek, amely 1991-re a 
Szovjetunió fizikai széteséséhez vezetett. A nacionalizmus a legjobb 
kifejezıerejévé vált a társadalom és a kommunista állam közötti 
konfliktusnak és egyúttal az állam végét is jelentette. A rendszer végét 
tulajdonképpen az hozta el, hogy az nem tudott lépést tartani a nyugati 
fejlıdéssel, amely az 1960-70-es évektıl átállt egy egyre globalizálódó, 
intenzív termelésre és kialakította saját hálózati mőködésmódját. 

A gazdasági alapot a tervutasításos rendszer jelentette, az egész 
gazdaságot vertikális adminisztratív döntések és tervezı intézmények 
irányították. A gazdasági növekedés extenzív volt, növekvı tıkével és 
munkaerıvel, miközben a technológiai változás kisebb szerepet játszott. A 
tervutasításos rendszer ugyanakkor útjában állt az innovációnak és a 
változásnak, mivel az bizonytalanná és meghatározhatatlanná tette volna a 
mőködését. A kutatás és a fejlesztés intézményi okokból is elszigetelt maradt 
az ipartól. A valós fogyasztói igények kielégítésére sokkal inkább a létrejövı 
árnyékgazdaság volt képes, amely összefonódott a nómenklatúra 
mőködésével. 

Gyufa van? 

Nincs, de most érkezett levehetı ajtós NDK turmixgép. 

Gorbacsov felismerte, hogy csak a katonai fegyverkezési kényszer terheit 
megszüntetve van esély elırelépni és a forrásokat a gazdaság más területeire 
irányítani, a technológiát modernizálni, fogyasztói javakat elıállítani és az 
életszínvonalat emelni – tehát újra legitimálni a szovjet rendszert. Ez 
valószínőleg nem jelentette volna a magántulajdon visszaállítását, az árak 
liberalizációját illetve a tervutasítás megszőntét. Viszont az elindított reformok 
lassan aláásták az élén álló párt és Gorbacsov hatalmát. 

 

Afrika – a ragadozó állam 
NIGÉRIAI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A kormányzat mindkettıt elveszi, téged lelınek a 
teheneket pedig elküldik Zürichbe. 

A szub-szaharai régió az elmúlt harminc évben eltőnt a térképrıl, gazdasága 
összeomlott – Dél-Afrika és bizonyos megszorításokkal Nigéria , illetve 
Botswana kivételével. Az államok dezintegrálódtak, társadalmaik 
széthullottak. Az eredmény éhínség, járványok, erıszak, polgárháborúk, 
népirtás és totális káosz. Mindez nem véletlenül zajlott le az elmúlt 
évtizedekben, a gazdaság, technológia, politika és társadalom összetett 
kapcsolatrendszere húzódik a háttérben. 

Az ebbe a térségbe tartozó afrikai államoknak ebben az idıben csökkent a 
részvétele a világkereskedelemben . Azonban így is elsıdlegesen 
feldolgozatlan nyersanyagokat, mezıgazdasági termékeket exportáltak. 
Egyrészt ezek világpiaci ára azonban csökkent, másrészt nem voltak 
biztosíthatóak a gazdaságos helyi termelés feltételei sem. A helyi piacok túl 
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kicsik voltak, hogy alapjává váljanak egy iparosítási folyamatnak. Az 1980-as 
évekre a legtöbb országban összeomlott az ipar. A tradicionális gazdaság 
pedig eddigre már szétesett, így nem volt mihez visszatérni. A válságot csak 
külföldi kölcsönnel tudták kezelni, így az államok menthetetlenül eladósodtak, 
fokozatosan elveszítve gazdasági szuverenitásukat .  

Az afrikai gazdaságok éppen akkor kerültek válságba, amikor a legújabb, 
információs technológiai beruházásokra lett volna szükség, hogy 
versenyképesek maradjanak. Valójában azonban a hagyományos ipari 
infrastruktúra is hiányzott – így sok helyen például az áram sem biztosított 
Afrikának ezen részén. 

A külföldi befektetık nem ruháztak be, mert bizonytalan volt az intézményi 
környezet , hiányzott a termeléshez és a kommunikációhoz szükséges háttér-
infrastruktúra és egyáltalán nem volt szakképzett munkaerı.  

A nemzetközi kölcsönöket a politika, a vezetı elit és a bürokrácia a saját 
céljaira használta fel. A protekcionista állami politika a saját klientúráját 
részesítette elınyben. A nemzetállam képtelenné vált a területén élık 
egységes képviseletére, ahogy szőkültek a források az etnikai alapon 
szervezıdı politikai elitek harcolni kezdtek egymással. A gazdasági átmenet 
sikertelen kezelése elsısorban az államok felelıssége, a problémák gyökere 
a politikai intézmények válsága . A hatalmi elitek ugyanis a saját céljaikra 
használták fel a kölcsönöket, rátelepedtek a helyi gazdaságra és a profitot 
külföldre menekítették.  

Így kerül a két tehén Zürichbe 

Arra használták a politikai hatalmat és a nemzetközi kapcsolatokat, hogy 
informalizálják az állam és a gazdaság mőködését. Létrejött a ragadozó 
állam .  

Az 1990-es évekre, amikor a túlélés egyre nehezebbé vált, az afrikai 
társadalmak dezintegrálódtak, etnikumok közötti harcok bontakoztak ki, 
elsısorban a ragadozó államok  sajátos logikája következtében: a hatalmi 
elitek etnikai alapon szervezték saját klientúrájukat, amelyek között harc 
indult. A nemzetállam és a nemzet fogalma kiüresedett. Míg a törzsek között 
lehetséges volt a törzsi vezetık révén egységes álláspontot kialakítani, addig 
az új informális klientúrák között ez nem volt kivitelezhetı és a források 
szőkülése elıbb-utóbb véres harcokhoz vezetett az erıforrások újraosztása 
miatt. Látszólagos megoldást kínál a perverz integráció – vagyis 
bekapcsolódni a globális bőnözıi gazdaságba.  

Mindez végeredményben kikapcsolta az egész szub-szaharai afrikai régiót a 
világgazdaságból , mert lényegében képtelen volt kezelni az információs 
gazdaságba való átmenetet és versenyképtelenné vált. A munkaer ıpiac 
csökkent, nem volt képes felszívni az embereket, nıtt a munkanélküliség és a 
szegénység. Ezzel párhuzamosan csökkent az élelmiszertermelés, 
hátterében az export-orientált termelésre való sikertelen áttérés állt, illetve 
az, hogy a termelık napról-napra éltek-élnek, ezért elmaradnak a 
hosszabbtávú beruházások . Végeredményben a termelés és a normális 
hétköznapi élet széttöredezése együtt jár az állam szétesésével. Úgy tőnik, 
hogy mindez nem is fog változni mindaddig, amíg átfogó társadalmi ellenállás 
nem mutatkozik a helyzet újratermelıdése ellen.  
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Kelet-Ázsia – a fejleszt ı állam  
SZINGAPURI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A kormányzat megbírságol azért, mert két 
engedély nélküli háziállatot tartasz a lakásodban. 

Az elmúlt ötven évben a kelet-ázsiai térség felemelkedése gazdasági 
sikertörténet. Az 1990-es évekre a világ GDP-jének – vásárlóerın számolva – 
a negyedét adta a térség, a globális kapitalizmus egyik fontos pontjává 
válva. Az USA mellett az innováció és az információs-kommunikációs 
technológia fejlesztésének az egyik központjává vált az évezred végére 
megváltoztatva a világ gazdasági földrajzát . De ez a régió intézményesen 
nem integrált – szemben például az Európai Unióval .  

A térségben különösen a kistigrisek indítottak el fontos állami 
kezdeményezéseket. Castells négy kisebb állam – Dél-Korea , Tajvan , 
Szingapúr és Hong-Kong – sajátos történetén keresztül mutatja be a 
fejleszt ı államot , amely a gyors fejlıdés hátterében állt. 

HONG-KONGI KAPITALIZMUS: Van két tehened. Eladsz hármat közülük a saját nyilvánosan 
jegyzett cégednek, annak a hitelnek a felhasználásával, amit a sógorod nyújtott a bankban. 
Aztán egy hitelcsere révén visszakapod mind a négy tehenet, adókedvezménnyel az öt 
tehénre. A hat tehén fejési-jogait egy panamai közvetítın keresztül egy kajmán-szigeteki 
vállalatnak adod tovább, amelynek titkos többségi tulajdonosa mind a hét tehén fejési-jogát 
visszaadja a nyilvánosan jegyzett cégednek. Az éves jelentésben jelzed, hogy nyolc tehén áll 
a tulajdonodban, elıvásárlási opcióval egy kilencedikre. Mindeközben megölöd a két tehenet 
a rossz feng shui miatt. 

Ezek az államok nem azonos szerepet töltenek be a világgazdaságban és 
különbözı az ipari termelési szerkezetük is. A felemelkedés oka nem a 
szektorspecifikusság  volt – a recept nem az ismert a textilbıl a nehéziparba 
típusú fejlıdés. Bár mindegyik esetben igen flexibilisek és adaptívak a cégek, 
de a környezet más és más. Ugyanakkor fontos volt a viszonylag jól képzett, 
olcsó, átképzésre nyitott, magas produktivitású és versenyképes munkaerı. 
Ez kulcseleme volt a fejlıdésnek. Kezdetben represszív eszközökkel érték el, 
hogy ez a munkaerı tömeges legyen. Azonban, mivel igen alacsony volt az 
életszínvonal, ezért a nemzetközi tekintetben kicsi munkabér is magasabb 
életszínvonalat tudott nyújtani, mint korábban, így a versenyképes munkaerı 
újratermelése könnyen ment. A kritikus faktor azonban az volt, hogy ezek az 
államok idejében felismerték az információs és kommunikációs 
technológia szerepét és átálltak a termelésére, valamint befektettek a 
kutatásba és fejlesztésbe is. 

A háttérben, minden hasonlóság gyökereként az állam és felvállalt 
szerepének az azonossága állt: a „fejleszt ı állam ”. A fejlesztı állam a 
fejlıdés támogatásából és fenntartásából nyeri a maga legitimációját , azaz a 
magas gazdasági növekedési rátából, a termelési rendszer strukturális 
megváltoztatásából – mind nemzeten belüli, mind nemzetközi gazdasági 
szempontból. Ezzel párhuzamos a nemzeti identitás (újjá)építése. A 
fejlesztı állam számára a fejlıdés nem csak egyszerően cél, hanem a 
létezésének a lényege. A kelet-ázsiai fejlesztı államok a túlélés érdekében 
születtek, majd ezt követıen váltak nemzeti projektté, sajátos kulturális és 
politikai identitást megjelenítve a világban.  
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Ezek az államok az USA védelmét élvezik – a speciális helyzetben lévı 
Hong-Kong -tól eltekintve. Vagyis bár bizonyos keretek között autonóm 
politikai és gazdasági döntéseket hozhatnak, de katonai szempontból 
védtelenek lennének nélküle. Ez különösen a létrejöttük idején volt 
kiemelkedıen fontos, mert megvédte ıket és egyúttal hozzáférési pontot 
jelentett a világgazdasághoz-piacokhoz. 

A fejlesztı államban meghatározó szerepet játszanak az állami hivatalnokok, 
akik az államot képviselik a döntéseikben – inkább technokratikusak , 
mintsem bürokratikusak . Egy sajátos stratégiai fejlesztési tervet igazgatnak, 
és nem a diktatúrából fakadó elınyöket maximalizálják. A siker egyik titka, 
hogy a civil társadalmat ellenırizni és mobilizálni tudják-tudták a saját 
céljaiknak megfelelıen. Az ellenállás kifejtésére alkalmas tradicionális, 
domináns társadalmi osztályokat részben megsemmisítették, részben 
szétzilálták, részben pedig az államtól tették függıvé. A munkásokat a 
folyamatosan növekedı életszínvonallal nyerték meg. Az 1980-as évekre 
azonban új, fogyasztás-orientált, képzett és liberális középosztály jelent meg, 
amely demokratizálódáshoz is vezetett. Napjainkra a fejlesztı állam elıtti 
lehetıségek kinyíltak és a társadalom egyre inkább beleszólhat a fejlıdés 
irányába. 

 

Az egyesült Európa – a hálózati állam 
EURÓPAI DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A kormányzat rögtön szabályozza, hogy mivel 
etetheted és mikor fejheted meg ıket. Aztán fizet, hogy inkább mégse fejjél. Utána elveszi mind a 
kettıt, egyiket lelövi, a másikat pedig feji és a tejet a csatornába önti. Végül megköveteli, hogy 
kitölts egy formanyomtatványt a hiányzó tehén elszámolása végett.  

Napjainkban két fı kihívás éri az európai integrációt: 

1. A Gazdasági globalizáció 

2. És a lokális identitás megerısödése 

Mindennek következtében egyre nehezebbé válik az európai jóléti rendszer 
fenntartása, mivel csökken a foglalkoztatottság, amin a gazdasági stabilitás 
alapul. A jóléti állam válságából fakadó, a munkaerıpiac túlzott 
flexibilitásával kapcsolatos elégedetlenség defenzív reakciókat szül, amely 
szembefordítja az embereket az államokkal. Az európai integráció sokszor 
nem az államok vitája, hanem nemzetek és kultúrák közötti. A bizonytalanság 
növeli az idegengy őlöletet és a szembenállást a szupranacionális 
állammal , illetve a multikulturalizmussal szemben. Ez „remek” táptalaj a 
popularista demagógia számára.  

A lehetséges „megoldás” Az EU számára a gazdasági integráció és a 
kulturális decentralizáció – a regionális és lokális önkormányzatok 
megerısödése, a helyi identitással együtt. Ebben a folyamatban központi 
szerepet játszanak a sportcsapatok, amelyek erısítik a helyi identitást, 
miközben sokszor „idegen” sztárokat is szerepeltetnek. 

Ezt a két fı kihívást, amely alulról (lokalizáció ) és felülrıl (globalizáció ) éri 
az európai intézményeket egy új, kreatív állami intézményrendszerrel próbálja 
meg kivédeni az egyesülı Európa : a hálózati állam kialakításával. A hálózati 
állam olyan komplex intézményrendszer, amely kombinálja a különbözı, a 
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helyi, regionális, nemzeti és szupranacionális döntési szinteket. A döntési 
tárgyalásokat a különbözı szintek meghatározott rendben végzik, sajátos 
asszimetriát képezve a szubszidiaritás elve mentén – azaz, hogy a 
döntéseket minél közelebb kell hozni azok végrehajtásához, illetve ahol azok 
a hatásaikat kifejtik. A föderációs és konföderációs elveket együttesen 
alkalmazzák: 

- konföderális (kormányok közötti): védelmi politika, rendırség, 
közpolitikai kiadások, 

- föderális (nemzetek feletti): monetáris politika, kereskedelem, 
állampolgárok tartózkodása, a tıke-javak-emberek áramlása, 

- vegyes : külpolitika, környezetvédelem, adópolitika, bevándorlási 
politika. 

Mindezek alapján az európai intézményrendszer szervezeti rajza sokkal 
közelebb lenne a hálózathoz, mint egy fa-szerkezethez. A különbözı szintek 
együttes munkálkodásának – a hálózati állam mőködésének – a célja re-
legitimálni az európai politikai rendszert, miközben lehetıvé teszi annak 
teljes flexibilitását és komplexitását. A hálózatnak nincs igazi központja, 
közben mégis érvényesül benne az alá-fölérendeltség. Kapcsolódási pontjai 
vannak, különbözı jogosítványokkal, de ezek mégis kölcsönösen függnek 
egymástól, egyetlen rész sem veheti figyelmen kívül a másikat, mert az az 
egész rendszer mőködését kérdıjelezné meg. Ez a fı különbség a politikai 
hálózat és a központosított politikai struktúra között.  

 

Befejezés: A demokrácia krízise – szumma 
Szedjük össze, hogy mirıl ír Castells a politikáról szóló két fejezetben, 
felfedve egy összetettebb folyamatot, a demokrácia krízisét :  

» a nemzetállam elveszti szuverenitása egy részét a globalizáció, a transz-
nacionális szervezetek hálózata és a jóléti rendszerek megrendülése miatt, 

» a speciális közösségi identitások alapján megkérdıjelezıdik az 
állampolgárság és a nemzet koncepciója, 

» az állam válsága mellett a politika egésze és a hitelesség is 
megkérdıjelezıdik: a média közvetítette politika személyes szintre redukálja 
és leegyszerősíti a politikát, technológiai manipulációs eszközöket nyújt, a 
törvénytelen politikai finanszírozás felé nyomja a politikát, elısegítve a 
botránypolitizálás kialakulását. 

A három egymást erısítı trend elégedetlenséget szül a pártokkal, a 
politikusokkal és a professzionális politikával kapcsolatban. Ez a kiábrándulás 
nem jelenti, hogy az emberek nem fognak többet szavazni, vagy hogy ne 
érdekelné ıket a demokrácia jövıje. Az emberek nem szívesen adják fel a 
reményt, fıleg, hogy ezek az intézmények véres erıfeszítések 
eredményeképpen jöttek létre. Az elidegenedés azonban erısödik. Ezt 
mutatja, hogy a polgárok egyre nagyobb mértékben, elıre nem bejósolható 
módon szavaznak, váltogatják, hogy kire szavaznak, illetve valaki ellen 
szavaznak – és nı a harmadik pártok szerepe is. Mindez a rendszerbe 
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kódolja a bizonytalanságot. A politikai demokrácia intézménye, ahogy azt a 
18-ik századtól ismerjük, egyre inkább kiüresedik. 

 

A megoldás: a demokrácia újraépítése? 

Castells a megoldást az átfogó válságra három lehetıségben látja, amelyek 
a gyakorlatban is megjelentek a kilencvenes években: 

1. a helyi állam és politika megerısítése – ennek azonban korlátja a 
nemzetállam fragmentációja, 

2. az elektronikus kommunikáció participációt növelı potenciálja – egyelıre 
azonban egyesek kizáródnak ebbıl a lehetıségbıl, másrészt a médium 
átláthatatlansága a politika show jellegét erısítheti, de a proaktív 
mozgalmak már igen hatékonyan használják ezt az eszközt,  

3. a szimbolikus politika felerısödése, a nem-politikai kérdések körüli 
mobilizáció (humanitárius segítségnyújtás, sok különbözı féle helyi és 
globális aktivista csoportok tevékenysége), melyek révén a korábban 
passzív polgárok politikai nyomást fejtenek ki. 

A kérdés, hogy ezek a folyamatok képesek lesznek-e megújítani a politikai 
legitimációt a modern társadalmakban. 
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