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Pintér Róbert: Új társadalmi mozgalmak az 
információs társadalomban 

Bevezetés 

Az információs társadalom a globalizáció (Net) és az identitás (Self) 
konfliktusos trendjeivel jellemezhetı. Ennek alapja az információs 
technológia forradalma, a kapitalizmus újrastrukturálódása és a hálózati 
társadalom kialakulása.  

A globalizáció elsısorban a stratégiailag döntı gazdasági tevékenységeket 
érintette és ennek hatására kialakultak a hálózati vállalkozások -szervezetek. 

Mindeközben átalakult a munka világa is létrehozva egy flexibilisebb és 
individualizálódott munkát igénylı munkaerıpiacot, ami egyrészt növelte a 
társadalmi bizonytalanságot – például az élethossziglani, egy munkahelyen 
foglalkoztatás megkérdıjelezıdésével – másrészt tovább növelte a 
kétkeres ıs családmodell arányát a társadalmon belül és tömegessé tette a 
nık foglalkoztatását.  

A változásokkal kölcsönhatásban egy újfajta kultúra is megjelent. 
Tulajdonképpen a gazdaságilag illetve a politikailag domináns cselekvések és 
tevékenységek újultak meg, ami újfajta idı valamint térhasználattal, a tér és 
idı összeszőkülésével is leírható. Ez a szép(?) új globális világ. De ez még 
korántsem a teljes kép. Hiányoznak belıle – egyelıre – az identitás és a 
társadalmi mozgalmak .  

A huszadik század utolsó negyedében a kollektív identitás szerepe 
felértékelıdött. 

Ez a kollektív identitás azonban már nem ugyanaz, mint ezt megelızıen. A társadalmi 
osztály, a munka alapján szervezıdı kollektív identitás az információs korba érve 
széttöredezett. De a közös identitás alapján felépülı új társadalmi mozgalmak szerepe sokkal 
erısebb, mint korábban. 

Ezek az identitások illetve az ezeken alapuló mozgalmak bár sokrétőek és 
sokszínőek, alapvetıen azonban kétféle irányultságúak lehetnek:  

» proaktív mozgalmak: ezek célja az emberi kapcsolatok és viszonyok 
gyökeres átalakítása, ilyenek például a feminizmus vagy a környezetvédelem. 

» reaktív mozgalmak: ezek célja védsáncokat és ellenállási stratégiákat 
építeni az Isten, haza, etnikum, család és lokalitás köré, ezzel kizárva az új 
társadalmi változások negatív hatásait. 

Ugyanazok a hatások, amelyek életre hívták ezeket a mozgalmakat 
megkérdıjelezik az állam korábbi szerepét is és tulajdonképpen a 
mozgalmak is az államot gyengítik. A média pedig gyakran még élesebbé 
teszi a köztük lévı konfliktust, és a mozgalmak fel is használják az 
információs technológiát eszközként a céljaik eléréséhez. 
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Végeredményben egyetlen láncra főzhetık fel a társadalmi mozgalmak , a 
politika átalakulása , az állam intézményeinek a válsága , az új 
információs technológiák széleskörő elterjedése, a gazdasági és kulturális 
globalizáció , illetve az identitás hatalma – legyen az akár nemi, vallási, 
nemzeti, etnikai vagy területi identitás.  

A következı elemzésben célunk, hogy elkerüljük az etnocentrikus megközelítést . Épp ezért 
nem is minısítjük a társadalmi mozgalmakat, hogy melyik progresszív és melyik regresszív . 
Analitikus nézıpontból ugyanis nincsenek jó vagy rossz mozgalmak – ahogy azt a 
társadalomtudományi értékmentesség elve alapján megállapíthatjuk. 

 

Identitás és jelentés 

Az identitás az emberek számára a jelentésgyártás és a tapasztalás forrása. 
Manuel Castells identitás  alatt a társadalmi szereplıknek azt a jelentés-
konstruálási folyamatát érti, amely kulturális attribútumok talapzatán mőködik 
és más jelentésekhez képest elsıdlegességet élvez. Jelentésnek pedig azt 
nevezi amivel a társadalmi cselekvı szimbolikusan azonosítja a 
cselekvésének a célját.i 

Minden egyén számára az identitások pluralitása létezik, vagyis egyazon 
idıben számos egymással versengı jelentés kínálkozik – mit miért tesz, mi 
miért úgy történik körülötte a világban ahogy és erre hogyan is reagáljon, 
hogyan értelmezze. A teljesen hétköznapi társadalmi cselekvések, a 
mindennapok világában hozott döntések is ezeken az identitásokon és az 
ezekbıl fakadó értékeken alapulnak, amelyeket elfogadunk.  

Mutasd meg mit eszel reggelire és megmondom ki vagy! 

Például a reggelire elfogyasztott müzli, a vegetáriánus szendvics, a pálinka-
szalonna, vagy a „csak bekapok pár falatot” mind más-más emberre utalnak a 
kalóriafogyasztás mögött. 

Kolbászt, reggelire? Miért ne? 

Vagy inkább sertéshúst? 

Pálinkát, kávét vagy narancslét hozzá? 

Esetleg inkább csak müzlit ennél? 

De az identitások versengése, a jelentések sokoldalúsága – amelyek a 
cselekvéseinket megindokolják – állandó feszültségek forrását jelentik, hiszen 
mi magunknak kell eldöntenünk (persze bizonyos korlátok között), hogy kik is 
akarunk lenni, hogy melyik cselekvésünknek milyen értelmet adjunk. Az 
értelemadás néha rendkívül fárasztó tud lenni, míg máskor teljesen 
rutinszerően mőködik. 

Anyu, a szado-mazo szettben menjek, vagy a kımosott farmeromban és a rózsaszín kötött 
kardigánban? 
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Az identitást meg kell különböztetni a társadalmi szerepekt ıl – amelyeket a 
társadalmi intézmények és szervezetek normái határoznak meg. A társadalmi 
szerepek az adott szituációhoz tartozó cselekvések összességét adják.  

Ilyen szerepek például a tanár-diák, az apa-anya-gyerek szerepek. Minden 
szerep komplementer, azaz legalább párban létezik, feltételez valamilyen 
másságot, a Másikat, akivel a szerep eljátszható, aki reagál rá. 

Az identitás igen ritkán társadalmi intézményekbıl is származhat – ehhez 
azonban az kell, hogy a társadalmi szereplık internalizálják – belsıvé 
tegyék – ıket és a jelentés-konstruálási folyamatot is e köré építsék. Az 
internalizálás, vagyis a belsıvé tétel javarészt azonosulást jelent, olyan 
beállítódást, amikor az ember nem kérdıjelezi meg a kiindulópontot. Az 
identitások internalizációja arra utal, hogy az identitásunkkal olyannyira 
azonosulunk, hogy egykönnyen nem tudjuk elválasztani azt magunktól, sıt, 
sokszor azonosítjuk azt magunkkal – annak ellenére, hogy meglehet, az 
identitás forrása teljesen külsıdleges. 

A divat mondja meg, hogy ki vagy? 

Feladat : az alábbiak közül vajon melyik társadalmi szerep, melyik társadalmi 
identitás, és melyik bizonytalan: punk, üzletember, rapper, nyugdíjas, dj, 
kalauz, kéményseprı, pap, prostituált, rab? Milyen szabályokat lehet 
megfogalmazni, mi alapján lehet besorolni ezeket az embereket ide vagy 
oda? Mi a bizonytalanság forrása?  

Vagyis az identitás tartósabb és erısebb forrása a jelentésnek, mint a 
társadalmi szerep. Bár a társadalmi szerepek is tartósan „hozzánk nıhetnek” 
– mint például a nıi vagy férfi nemi szerep – de sikerrel le is vethetık, ha úgy 
kívánjuk.  

A legtöbb szerep nem egy életre szól és bizonyos idıre-térre korlátozva alakítható, így el is 
hagyható, például a „beteg” szerepe, vagy a színházi nézı szerepe. Egyes szerepekbıl 
önként kiléphetünk – maradva a színházi példánál, ha egyszerően felkelünk és kimegyünk az 
elıadásról. 

Cselekvıt, cselekvı értelmet és mögötte valamifajta identitást azonban 
minden cselekvésünk feltételez. Tehát kis túlzással azt mondhatjuk, hogy 
amíg az identitás a jelentéseket szervezi, addig a szerep a társadalmi a 
funkciókat.  

Annak ellenére, hogy az identitás egyénre szabott, minden identitás  
társadalmilag konstruált, a társadalom által nyújtott elemekbıl épül fel. Épp 
ezért sokkal hatékonyabb, ha nem annyira az egyéni, hanem sokkal inkább a 
kollektív identitásokkal foglalkozunk a továbbiakban. 

Az identitás olyan, mint egy jó étel: egyéni az íze, nem lehet kétszer ugyanúgy elkészíteni, 
viszont egyszerő, a világban található hozzávalókból készül. A végén pedig úgyis besorolja a 
receptkönyv a többi közé: leves, fızelék, desszert stb. 
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Az identitás, mint társadalmi konstrukció az információs 
társadalomban 

Mivel minden identitás társadalmilag konstruált, a kérdés leginkább az lehet, 
hogy hogyan, mitıl és miért jönnek létre? Castells hipotézise szerint az 
ezekre a kérdésekre adott válaszokat nagyban meghatározza az adott 
identitás szimbolikus tartalma , illetve, hogy kik azonosulnak vele, valamint 
az, hogy kik helyezik magukat kívül rajta.  

A nyugat-európai kerti törpe felszabadító mozgalom elutasította a kerti törpe kultuszt és 
küzdött a kerti törpék jogaiért idıvel szerte a világon, visszahelyezve ıket a természetes 
környezetükbe (az erdıbe), megadva számukra a „normális” élet és a „szaporodás”(!) 
lehetıségét. Az 1990-es évek közepén kibontakozó mozgalmat a sajtó gyorsan megkedvelte, 
a sztori könnyen tálalhatónak tőnt és kedvelték is az emberek – eltekintve azon kevesektıl, 
akiknek a kertjébe betörtek és elvitték onnan a kedvenc mőanyag vagy éppen kerámia törpét 
– esetleg mindkettıt.  

A valódi kérdés azonban a mi szempontunkból az, hogy hogyan jut el valaki a kerti törpe 
utálattól – nem veszek kerti törpét, akik kerti törpét vesznek azokat nem szeretem – ahhoz a 
radikális állásponthoz, hogy „abszurd” módon betörjön mások kertjébe és „felszabadítsa” a 
törpéket? A kerti törpe mozgalom duplán is a késı modern kor gyermeke. Egyrészt az 
identitás alapú társadalmi mozgalmak sajátosságait mutatja, másrészt ezt megcsavarva 
„komolytalanságával” mintegy kigúnyolja azt és viccet csinál a tiltakozásból, a társadalmi 
„mozgalmasdiból”. 

Kézenfekvı tehát annak a közhelynek az újbóli elismerése itt, hogy az, hogy mivel 
azonosulunk meglehet, hogy sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy mi az, amivel képtelenek 
vagyunk azonosulni.  

Az identitással való azonosulás-szembenállás csak az egyik faktor, amely az 
identitás társadalmi konstrukciójára utal. Ehhez hasonlóan fontos lehet, hogy 
az adott identitásnak milyen a hatalomhoz való viszonya.  

Castells – Alain Touraine nyomán – az identitás építésnek három fı 
formáját-eredetét határozza meg, elsıdlegesen a hatalomhoz való viszonya 
alapján: 

1. legitimáló identitás: ez a fajta identitás a társadalom egy domináns 
intézménye által képviselt. Célja a hatalom racionalizálása és 
kiterjesztése, illetve annak megalapozása. 

Pilátus és Kajafás 

2. rezisztens identitás: A rezisztens identitás komplementere a legitimáló 
identitásnak, amennyiben olyan társadalmi szereplıkhöz köthetı, akiket a 
domináns identitás kizár és/vagy stigmatizál, így azok újradefiniálják saját 
pozíciójukat a társadalmon belül. 

Barabás 

3. projekt-identitás: A projekt identitás a rezisztens identitás sajátos 
kibıvítése, mert a saját marginalizált (elnyomott) pozíció újradefiniálásán 
túl a társadalom egészének az alapvetı átalakítását is ígéri a társadalmi 
szereplık számára. 
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Jézus 

Ez a három forma szoros történeti kapcsolatban áll egymással. A legtöbb 
identitás rezisztens identitásként kezdi a „pályafutását”, majd a társadalom 
egészét radikalizáló projekt-identitássá is válhat és végül esetleg domináns 
identitássá. Ez az átalakulás azonban nem szükségszerő, a legtöbb identitás 
nem válik dominánssá. Viszont az identitások egymásba alakulásából is 
következik, hogy nincs eleve progresszív vagy regresszív oldala és értéke 
egyetlen identitásnak sem az adott történeti kontextuson kívül.  

Elsıkbıl lesznek az utolsók. 

Akárcsak a társadalmi identitások kiindulópontja, az eredményük is más. 
Mindhárom identitásépítési folyamat eltérı végkimenetet produkál: 

1. A legitimáló identitás különösen fontos a fennálló hatalom és a civil 
társadalom szempontjából, mert létrehozza azt. Így elıáll egy csokornyi 
szervezet és intézmény, illetve a köréjük szervezett domináns társadalmi 
szereplık: az egyházak, a szakszervezetek, a pártok és egyéb társadalmi 
szervezetek.  

Ez persze nem azt jelenti, hogy minden egyház, szakszervezeti mozgalom, párt és szervezet 
domináns szervezet volna, hanem csupán azt, hogy a hatalom intézményei köré mindig épül 
egy, a hatalmi ideológiát elfogadó civil társadalom is. 

A munkás helyett az állam érdekeit védı szakszervezet: a szocializmusban tilos volt a 
munkabeszüntetés. 

2. A rezisztens identitás kommunák, közösségek megalapításához vezet. Az 
információs korszakban – köszönhetıen a mindenhol jelenlévı és ható 
globalizációnak – ezek a legfontosabb formái a társadalmi identitás-
építésnek. A vallási fundamentalisták, a területi alapú közösségek, a 
nacionalisták… megfordítják az elnyomó diskurzust és kizárják a 
kizárókat. A kizárók kizárása a kizártak által az egyik legfontosabb 
folyamata az új hálózati társadalomnak. 

Akárcsak némely pártvita: kizárják egymást magukból. 

3. A projekt-identitás szubjektumokat – alanyokat – hoz létre. Ez az a vágy, 
hogy egyéniségek legyünk, akik irányítják a saját sorsukat, miközben 
egész életük számára jelentést adnak. Ezek az egyének alapvetıen a 
közösséggel és a piaccal, a fennálló domináns értékekkel és elvekkel 
szemben határozzák meg magukat. Az identitás építése itt azt jelenti, 
hogy az identitást vallók számára kötelesség különb életet élni – ez az 
életük értelme. 

Ám egyéniségnek lenni nehéz 

KÖVETİK: Brian! Brian! Brian!...  

BRIAN: Jó reggelt.  

KÖVETİK: Áldást! Áldást! Áldást!...  



 6 
 

BRIAN: Ne. Ne, kérem! Kérlek! Kérlek, figyeljetek. Egy-két dolgot mondanom kell.  

KÖVETİK: Mondjad. Mondd el nekünk mind a kettıt!  

BRIAN: Nézzétek. Mindent rosszul értetek. Nem kell követnetek engem. Nem kell senkit sem 
követnetek! Saját magatoknak kell gondolkoznotok. Mindannyian egyéniségek vagytok!  

KÖVETİK: Igen, mi mind egyéniségek vagyunk!  

BRIAN: Mindannyian különböztök egymástól!  

KÖVETİK: Igen, mi mindannyian különbözıek vagyunk!  

DENNIS: Én nem.  

Ahogy megfogalmazza a dilemmát a Monthy Python a Brian életében.ii 

Az ıt körülvevı társadalmi kontextus minden identitást meghatároz. A mi 
vizsgálódásunk esetében központi az a felismerés, hogy a hálózati 
társadalom az a kontextus, amely a mai identitások alapját, az identitás 
társadalmi konstrukciójának az egyes elemeit nyújthatja.  

A hálózati társadalom megváltoztatja az identitás-építés eddigi trendjeit. Új 
társadalmi változások forrása, mert elvágja egymástól a lokálist és a globálist 
azzal, hogy más térbe – lokalitás vs. hálózat – és idıbe – helyi idı vs. real 
time – helyezi ıket. Így a felgyorsuló változások miatt az ember életének a 
megtervezése – talán egy szők elit kivételétıl eltekintve – szinte lehetetlenné 
vált.  

Ezért mondható az, hogy az információs korszak legfontosabb ellentmondása 
a hálózati alapú gazdaság és az identitás, illetve lokalitás alapú ember 
szembekerülése. 

Minden ember a lokalitásban, adott helyhez, idıbeosztáshoz-ritmushoz, 
kultúrához, nyelvhez… kötve él. Ugyanakkor azonban a globalitás, a 
globálisan mőködı gazdaság, amely a munkahelyeket biztosítja (vagy 
megszőnteti) már egy másik logikai rendszer alapján épül fel. Nem kötıdik 
szorosabban az adott fizikai helyhez, viszonylag gyorsan képes helyet 
változtatni, a nap 24 órájában mőködik – a glóbusz felett nem megy le a Nap 
– a kultúrája is globális és a biznisz azon a nyelven beszél, ahol éppen van – 
természetesen a lokális közvetítık révén. Tehát, ha egy cég úgy dönt, hogy 
egy adott lokalitásból kivonul, akkor az emberek nem mehetnek utána egy 
másik lokalitásba, ahol más a nyelv és a kultúra, nekik ugyanabban a 
lokalitásban kell megoldást találniuk a problémáikra. 

Jól látható ugyanakkor, hogy hiba volna a globalizációt csak a gazdasági 
oldalára redukálni. A legtöbb konfliktus épp a kultúrák különbözıségébıl 
fakad és még ha ezek mögött gazdasági okok is munkálnak, sokszor a 
kulturális különbözıség az, ami leginkább szembeötlı. 

2000-ben a Mannesmann  VDO-AG 1100 munkanélkülit hátrahagyva bezárta a sárbogárdi 
autórádió-gyártó üzemét, és a gyártást Kínába telepítette át.  
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A sárbogárdi  üzemben dolgozó családapa nem veheti ki a gyermekeit az iskolából azért, 
hogy a korábbi munkaadója után menjen Kínába. Az emberek nem olyan flexibilisek, mint a 
hálózat, saját kultúrájukba „zártak” – hiába globalizálódik a kultúra, az ember igen nehezen 
tud kultúrát (is) váltani, hiszen az több, mint egyszerő nyelvcsere. 

Ilyen új körülmények között a civil társadalom is egyre kisebb és gyöngébb 
lesz, hiszen egyre kevésbé van kapcsolat a legitimáló identitás , a 
hatalomgyakorlás globális szintje és a lokalitás, a helyi társadalom között. Így 
az értelemkeresés egyre inkább a rezisztens identitás és a projekt identitás 
köré szervezıdik. A legfontosabb változás az információs korszakban az 
identitás és a társadalmi mozgalmak kapcsán, hogy míg korábban a civil 
társadalomból nıttek ki a projekt identitású szervezetek és a társadalmi 
változás, addig mostanra, a hálózati társadalomban a rezisztens identitás 
került inkább a középpontba és jelenti a projekt identitás kiindulópontját is. A 
civil társadalom társadalomváltoztató szerepe csökken, a rezisztens 
identitáson alapuló csoportok jelentısége pedig nı. 

 

Társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen 

Az emberek mindennapi élete megváltozik az információs korban és 
veszítenek az ıket körülvevı folyamatok kontrollálásából, így életük, a 
környezetük, a munkájuk, a gazdaságuk, a kormányzatuk és az ország 
sorsának a meghatározásából. Ez a folyamat igen erıs reakciókat váltott ki 
szerte a világon, és számos társadalmi mozgalmat hívott életre.  

A nemzetközi helyzet fokozódik. A globalizációellenesség – mint minden más – szintén 
globalizálódik. 

Azok számára, akiket kizárnak a domináns logikát jelentı hálózatból, 
koherens alternatívát kínál a közösség és a rezisztens identitás , amely 
értelmes jelentésvilágot, világképet is nyújt.  

Ezek a kulturális közösségek három dolog köré szervezıdnek:  

» a társadalmi trendekre adott reakciók köré,  

» a defenzív identitások köré, amelyek megvédenek a külvilággal szemben 
(pl. szolidaritás),  

» illetve a kulturálisan meghatározott értékek köré. 

Alapvetıen három ilyen közösség létezik: a hívık közössége, a 
nacionalistáké és lokalitáshoz kötıdıké. A három közösség minden esetben 
függ az adott történeti és kulturális kontextustól (közegtıl) és a 
hagyományrendszertıl, amiben létrejön.  

De minden esetben három kihívásra adnak választ: 

» a globalizáció veszélyére, ami feloldja az autonómiát, 
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» a hálózatiságra és a flexibilitásra, amely elhomályosítja a határokat és 
instabillá teszi a korábbi mőködésmódokat, 

» és a korábban már részletesebben vizsgált patriarchális család 
válságára . 

Ha a világ túl nagy és túl összetett ahhoz, hogy értelmet adjanak neki és 
ellenırizzék, akkor a társadalmi szereplık célja, hogy újra kicsivé és 
érthetıvé zsugorítsák.  

Ezek a defenzív reakciók az identitás és a jelentésadás forrásai is, amelyek a 
már meglévı kulturális kódkészletb ıl és a történelmi hagyományokból 
építkeznek. Az Isten, a haza, a család és a közösség alapján állnak. És, ami 
a legfontosabb, hogy nem indokolják vagy racionalizálják a tetteiket, hanem 
egyszerően „csak” hisznek az értékeikben.  

E miatt tetteik kívül kerülhetnek azon a határon, ahol ész alapon, racionálisan, 
külsı logikával megérthetıek lennének. Sıt, a velük kapcsolatban 
hangoztatott észérvek sem a meggyızés felé, hanem a megerısített 
kölcsönös kirekesztéshez vezetnek. A rezisztens identitás alapján álló 
társadalmi mozgalom csak saját kulturális kódkészletének és történelmi 
hagyományainak az ismeretében érthetı meg.  

A rezisztens identitás vallási, nemzeti vagy lokális alapon szervezıdik: 

 

Nemzetközi példák 

Példaként lássunk – Castells nyomán – három társadalmi mozgalmat. Mind a 
három az 1990-es években kapott szélesebb publicitást: a zapatisták  
(Mexikóban ), a hazafias mozgalmak (az USA-ban ) és az Aum Shinrikyo 1 
(Japánban ). 

A három kiválasztott mozgalom nagyban eltér identitásában, céljaiban, 
ideológiáiban és a társadalomhoz való viszonyában. Csupán abban közösek, 
hogy az új globális világrend ellen küzdenek és mindegyiknek nagy hatása 
van arra a társadalomra, amelyen belül mőködik. 

                                            
1 Ez a mozgalom követte el a híres-hírhedt mérgezı gázos támadást a tokiói metróban. 
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Mozgalom  Identitás Ellenség Társadalmi cél 

Zapatisták Elnyomott, 
kirekesztett 
indiánok , 
mexikóiak és 
városi értelmiség 
(vezetık) 

Globális 
kapitalizmus 
(NAFTA), illegális 
PRI kormány 

Tisztelet, 
demokrácia és 
földtulajdon 

Amerikai 
hazafiak 

Eredeti/igazi 
amerikai  
polgárok 

Új globális 
világrend, az USA 
szövetségi 
kormánya, 
feministák , 
melegek és más 
kisebbségek 
(ritkán rasszista is 
a mozgalom) 

Szabadság, a 
polgárok 
szuverenitása és 
helyi közösség 
alapú társadalom 

Aum Shinrikyo A tanban hívık 
spirituális 
közössége (fıleg 
egyetemi 
végzettségő 
japán fiatalok és 
nık) 

Egyesült 
világkormány, a 
japán  rendırség 

Az eljövı 
apokalipszis 
túlélése, a test(ek) 
felszabadítása 

Ezek a mozgalmak – társadalmi céljaikat látva – defenzív, reaktív mozgalmak, 
melyek válaszai nagyban függnek az adott társadalmi közegtıl, amelyben 
léteznek – még ha a kihívás és az ellenségkép némileg azonos is.  

Vagyis bár ugyanúgy a globalizáció kihívásai érik a különbözı lokalitásokat, 
azok válasza minden esetben egyedi, attól függıen, hogy az adott társadalmi 
közeg milyen kultúrával (kulturális kódokkal) és történelemmel (történelmi 
hagyományokkal) rendelkezik. 

A három mozgalom sikere és hatása nagyban köszönhetı annak, hogy: 

» sajátos módon vannak jelen a tömegmédiában, felhasználják a 
globalizálódó médiakörnyezetet, illetve 

» alkalmazzák a legmodernebb kommunikációs (és hadi) eszközöket – így az 
Internetet, a telefont, a faxot, az újfajta rádióállomásokat… 

Tehát az újfajta információs és kommunikációs eszközöket – amelyek a 
globalizálódó gazdaság és kultúra legfıbb eszközei is – felhasználják a saját 
céljaikra, a mozgalom megszervezésére és társadalmi megjelenítésére. A 
hasonlóságok ellenére azonban mindhárom mozgalmat csak a saját 
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társadalmi kontextusán belül lehet igazán megérteni, ismerve az adott 
kultúrát, történelmi folyamatokat és politikai rendszert. 

 

Bırfejőek Magyarországon 

De nem csak külföldön, hanem idehaza is találni példát a defenzív 
mozgalmakra . Magyarországon például az 1990-es évek új jelensége a 
bırfejő mozgalom, ami elsısorban a hazai romák, zsidók, másodsorban a 
külföldiek ellen irányul, távlati célja pedig a történelmi, Nagy-Magyarország 
„visszaszerzése”.  

A bırfejőek sajátos szubkultúrát alkotnak, a többségi kultúrától eltérı 
ünnepekkel, öltözködéssel, köszöntéssel, zenével stb. 

Mozgalom Identitás Ellenség Társadalmi cél 

Magyar  
bırfejőek 

Igazi magyarok  Romák, zsidók, 
„nemzetáruló” 
politikusok és 
csoportok, 
melegek és más 
kisebbségek, az új 
globális világrend, 
az USA és az EU 

Nagy-
Magyarország , 
politikai 
hatalomátvétel, a 
romák és más 
kisebbségek 
kitelepítése 

Idırıl-idıre vitát kavar egy-egy a bırfejőekkel kapcsolatos ügy, ahol az állam 
szerveinek állást kell foglalnia – és a helyi közösségek is aktivizálódnak. A 
kérdés azért különösen problematikus, mert egyrészt a roma kisebbségen, 
másrészt az irredenta fellépésen keresztül eljutunk a politika felelısségéhez – 
egy következı lépésben pedig az euroatlanti integrációig , melyre hatással 
van a hazai kisebbségpolitika, illetve a szomszéd országokkal ápolt kapcsolat 
milyensége is. 

Társadalmi mozgalmak egy más, „jobb” világért 

Ahogy kicsit fentebb említettük, a védekezés mellett elképzelhetı egy másik 
reakció is, a „támadás”.  

Legjobb védekezés a támadás. Globalizáció, védd magad! 

Vagyis a saját eszközeit szembefordítani a globalizációval : a rugalmasságot, 
a gyors helyváltoztatást, a mindenütt jelenlévı médiát, a valósidejőséget, a tér 
és idı összeszőkülését, a hálózati logikát, az információs és kommunikációs 
eszközök használatát.  

Az új társadalmi mozgalmak nagyon jól megtanulták használni ezeket az 
eszközöket. Mert miközben ezek elısegítik a globalizációt és az információs 
társadalmi változásokat, a közben remekül alkalmazhatók a különbözı 
folyamatokkal szemben, vagy azok irányának a megváltoztatására is. 
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A projekt identitáson alapuló mozgalmak proaktívak, céljuk a társadalmi 
kontextus megváltoztatása és elsısorban nem a bezárkózás vagy egy 
korábbi aranykor viszonyainak a helyreállítása. Ezek a mozgalmak 
sokszínőek. Ebben a sokszínőségben rejlik az alkalmazkodóképességük a 
különbözı korszakokhoz és kultúrákhoz. Az egység és összhang hiánya miatt 
ugyanis olyan új szervezeti formát képviselnek, ami az információs 
korszakban a legnagyobb esélyt jelenti a túléléshez: nincsen központjuk, 
folyamatosan változtatják a célkitőzéseiket, számos lokalitásban egyszerre 
vannak jelen és ezeket össze is kapcsolják. Az új proaktív társadalmi 
mozgalmak decentralizáltak és hálózati alapon épülnek fel. 

Ezen társadalmi mozgalmak közül kettı van különösen nagy hatással az 
információs társadalom alakulására: a zöld mozgalmak és a nemi 
identitáson alapuló mozgalmak.2 

 

Zöld mozgalmak 

A környezetvédelmi mozgalmak az elmúlt száz év alatt, de leginkább az 
elmúlt 30-40 évben központi szerepet játszottak az emberi társadalmak 
fejlıdésében. 1990-ben az amerikaiak 80%-a és az európaiak 2/3-a vallotta 
magát környezetvédınek.  

Lassan ott tartunk, hogy aki nem zöld, az nem is ember… 

Fellépésük környezettudatos társadalmi-gazdasági rendszer felépítését 
sürgeti, illetve újfajta politikák meghatározását.  

A környezetvédelem alapvetı fordulatot hoz mindabban, ahogy a természet, a 
társadalom és a gazdaság viszonyát látjuk. Végeredményben egy új kultúrát 
jelent. 

Tulajdonképpen öt környezetvédelmi mozgalmat lehet elkülöníteni a szerint, 
hogy az elméletet milyen gyakorlati akciókra fordították le – leginkább az USA 
és az egykori NSZK tapasztalatai alapján: 

                                            
2 Ide soroljuk az alább vizsgált feministákat, a leszbikus mozgalmakat és a gay mozgalmakat 
(homoszexuális férfiak és nık mozgalmai). 
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Mozgalom Identitás Ellenség Társadalmi cél 

A természet 
konzerválása 
(Group of Ten , 
USA) 

Természetbarátok Kontrollálatlan 
fejlıdés 

Vadság 

A saját 
környezetnek 
és fajnak a 
megvédése 
(Not in my 
Back Yard ) 

Helyi közösség Környezetszennyezık Az élet és 
egészség 
minısége, 
átlátható helyi 
döntéshozatal 

Ellenkultúra, 
mély-ökológia 
(Earth first! , 
öko-
feminizmus) 

A zöld self Indusztrializmus , 
technokrácia, és 
patriarchalizmus  

Ökotópia, a nık 
és a természet 
együttes 
felszabadítása 

Mentsük meg a 
planétát 
(Greenpeace ) 

Nemzetközi öko-
harcosok 

Az elszabadult 
globális fejlıdés 

Fenntarthatóság 

Zöld politika 
(Die Grünen ) 

Tudatos 
(állam)polgárok 

Politikai 
intézmények/vezetık 

Ellenhatalom 

A zöld mozgalmak immár száz éves múltra tekintenek vissza. Kezdetben 
azonban inkább csak értelmiségi foglalatosság tőnt zöldnek lenni. Ezért 
fontos kérdés, hogy vajon miért vált a zöld identitás tömegmozgalom alapjává 
és miért épp az 1960-as évektıl kezdıdıen? Castells hipotézise szerint 
alapvetı kapcsolat van mindazon témák között, amelyeket a 
környezetvédelem a felszínre hozott és a társadalom ekkoriban átalakuló-
kialakuló új struktúrája között, ami tulajdonképp a hálózati társadalom . A 
hálózati társadalom az 1970-es évektıl kezdett el kialakulni, legfıbb jellemzıi 
a tudomány és technológia újfajta kapcsolata és felhasználása, a térhasználat 
megváltozása, az idıhasználat gyökeres átalakulása és egy újfajta domináns 
identitás megjelenése volt mindezek körül. Ennek következtében lényegében 
négy diskurzus  köré rendezhetı a környezetvédelmi mozgalmak 
mondanivalója: 

1. Kétértelmő és mély kapcsolódás a technológiához és a tudományhoz: A 
környezetvédelmi mozgalmak egyrészt nem bíznak a technológiában, a 
technológia ígérte haladásban és annak jóságában. Másrészt a mozgalom 
maga nagyban a tudományosan összegyőjtött tudományos információk 
analizálásán, interpretálásán és terjesztésén alapult. A környezetvédelem 
tudomány-alapú mozgalom. Az elv nem a tudás tagadása, hanem a 
magasabb szintő tudás elérése.  
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Kutyaharapást szırivel 

2. A hely-lokalitás kontrollálása: A környezetvédık hangsúlyozzák a lokalitás 
fontosságát, hogy az emberek ellenırizhessék közvetlen környezetüket és 
beleszólhassanak a közvetlen környezetüket meghatározó döntésekbe 
(például Not in my Back Yard  mozgalom), ami jelentıs kihívás a helyi 
politika számára. Tagadják az absztrakt gazdasági és technológiai 
racionalitást , valamint vitatják az ellenırizetlen gazdasági szereplık, 
illetve a felelısségre nem vonható technokrácia döntéseit. 

Átlagpolgári mentalitás: csak NE az én kertembe! 

3. Az idı kontrollálása: A környezetvédelmi mozgalom talán a legfontosabb 
csoport, amely az újfajta, radikális ideiglenességért harcol. Ugyanis az óra 
(clock-time) és az elvont idıtlenség (idıtlen id ı) idején túl létezik egy 
harmadik idı-felfogás is: az evolúciós id ıé (glacial time), amely az ember 
és a természet közötti viszony hosszú távúságára és folyamatosságára 
utal. Ebbıl a szempontból a ma embere mindig ideiglenes, rövid élető és 
átmeneti. A környezetvédelmi mozgalmak egy újfajta, az átmenetiséget 
hangsúlyozó életérzésnek adtak alapot. Ez az evolúciós idı azt jelenti, 
hogy az életünket az unokáink életével kell mérni. Ez végülis megteremti 
az alapját egy intergenerációs szolidaritásnak .  

4. Új identitás és kultúra: A környezetvédık egy újfajta identitást teremtettek, 
a biológiai identitásét . Az ember a természetnek csak az egyik faja, 
kultúrája pedig csak alkotórésze ennek a természetnek. A környezetvédık 
legnagyobb ellensége a nemzetállam  – a korporációk mellett – amely 
megtöri az emberi faj egységét, akárcsak a természeti területek és 
ökoszisztémák kapcsolatát. A legtöbb természetvédelmi kérdést nem 
lehet nemzetállami alapon kezelni. Ezért hatalmas kihívás az átfogó zöld 
kultúra kialakítása, amely egyesíti a kulturális sokszínőséget és a biológiai 
hasonlóságot az emberek között.  

A környezetvédık tehát egyszerre lokalisták és globalisták – tehát glokalisták 
–, mind a térhasználatot (lokalizmus), mind az idı menedzselését 
(globalizmus) illetıen. Saját alternatív megoldásokat kínálnak a hálózati 
világgal szemben:  

» az élet tudománya szemben a tudomány meghatározta élettel, 

» a tér lokális ellenırzése szemben a hálózat terének a kontrollálatlanságával, 

» az újfajta átmenetiség hangsúlyozása szemben az idı felélésével vagy az 
órának való rabszolgasággal, 

» zöld kultúra szemben a kommercializált globális kultúrával. 

A zöld mozgalmak sikere javarészt annak köszönhetı, hogy kiválóan 
alkalmazkodtak az újfajta kommunikációs környezethez, remekül használják a 
médiumokat. Képesek médiaeseményeket kreálni, így szélesebb közönséget 
elérni, ami megerısíti a legitimációjukat. Ez különösen fontos, mivel a 
környezetvédelmi mozgalmak a kilencvenes évek végére egyre inkább 
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összekapcsolódnak az egyéb emberjogi csoportokkal, a nıvédı 
mozgalmakkal, más NGO-kkal és a szegényekért küzdı csoportosulásokkal. 
Ennek az az oka, hogy ezek a rosszabb érdekérvényesítı csoportok kevésbé 
tudják megvédeni a környezetüket és érvényt szerezni a jogaiknak. Ez az 
irány azt mutatja, hogy a környezetvédelmi mozgalmak új fejlıdési szakaszba 
léptek, ami magában rejti azt a lehetıséget is, hogy egy átfogó társadalmi 
alternatíva bontakozzon ki a hálózati mőködésmód kihívásaival szemben. 

 

A feminista mozgalom 

A feminista mozgalom az 1960-as évektıl jelentıs az USA-ban és az 1970-
es évektıl Nyugat-Európában. A feminista mozgalom egyik központi célja a 
férfiak dominanciájának véget vetni. A feminizmus esszenciája – a 
gyakorlatban és ez tőnik ki a szövegekbıl is – a nık identitásának a 
patriarchalizmussal szembehelyezkedı újradefiniálása és a nıi szerep 
emancipálása. 

A feminista mozgalom sokszínő – akárcsak a környezetvédıké. Ebben a 
sokszínőségben rejlik az alkalmazkodóképességük a különbözı 
korszakokhoz és kultúrákhoz. Sok esetben a gyakorlatban nem is lehet jól 
megkülönböztetni a csoportokat, ki-ki innen is, onnan is épít az identitásába. 

Mozgalom Identitás Ellenség Társadalmi cél 

Nıjogi mozgalom 
(liberális és 
szocialista) 

A nık, mint 
emberi létezık 

A patriarchális 
állam és/vagy a 
patriarchális 
kapitalizmus 

Egyenlı jogok 
(beleértve a 
reproduktív 
jogokat) 

Kulturális 
feminizmus 

Nık közössége Patriarchális 
intézmények és 
értékek 

Kulturális 
autonómia 

Esszencialista 
feminizmus 
(spiritualizmus, 
ökofeminizmus) 

A létezés nıi 
módja 

A létezés férfi 
módja 

Matriarchális  
szabadság 

Leszbikus 
feminizmus 

Szexuális és 
kulturális 
nıvériség 

Patriarchális 
heteroszexualitás 

A társadalmi nem 
eltörlése az 
elkülönülés útján 

Nık sajátos 
identitással 
(etnikai, nemzeti 
alapon 
definiálódók, pl. 
fekete-leszbikus 

Sajátos ön-
meghatározta 
identitás 

Kulturális 
domináció 

Társadalmi nem  
nélküli 
multikulturalizmus 
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nık) 

Hétköznapi 
feministák 
(munkások, 
anyák…) 

Kizsákmányolt és 
zaklatott nık, 
háziasszonyok 

Patriarchális 
kapitalizmus 

Túlélés, tisztelet 

Habár a feminizmus a „legszélsıségesebb” formájában még a férfiak 
társadalmi szerepét és funkcióját is megkérdıjelezi, azért nem ez a 
legelterjedtebb.  

A nık társadalma – aminek nincs szüksége a férfiakra – a férfi képzelet egyik régóta borzongató 
misztikus legendája. 

Az 1960-as évektıl kezdve tehát a nıi nem, a társadalmi létezés nıi formája 
a maga sokszínőségében megjelent a nyilvános társadalmi térben is. Sıt, 
mára egyfajta hétköznapi feminizmus „belopózott” a magánszférába is, még 
ha a családi viszonyok átalakulásához sokkal hosszabb idıre is van szükség, 
mint az eltelt negyven év.  

 

Befejezés 

Különösen fontos, hogy mind a feminizmus, mind a zöld mozgalom egy része 
olyan új értékrendszereket jelenít meg, amelyek kezdenek az emberek 
többsége számára elfogadhatóvá és így a mindennapi kultúra részévé válni. 
Ahogy azt Inglehart 1977-ben megjelent könyvében kifejti: az értékek 
csendes forradalma zajlott le az 1960-as évektıl kezdve. Bár az emberek 
túlnyomó többsége nem megy az utcára tüntetni, de gondolkodásukban és 
világképükben egyre fontosabb szerepet játszanak az új értékek. A 
posztindusztrialista átmenet a társadalom egy kisebb, de jelentıs 
hányadánál a materiális értékek háttrébb szorulását hozta – ık például már 
nem hajlandóak többet dolgozni csupán azért, hogy egy nagyobb autójuk 
legyen… felértékelıdik számukra a szabadidı és az alternatívnak tekintett 
értékek – így környezetvédelmi és feminista célkitőzések.iii 

Ugyanakkor azonban számos helyen a rezisztens identitás, a defenzív 
reakciók dominálnak. Az új világból, az információs elınyökbıl való kizáródás 
– miközben a globalizáció hatásait nem képesek igazán kivédeni – a helyi 
kultúrától függıen sajátos válaszokat ad, amelyeknek aztán kihatása lehet 
más kultúrákra és lokalitásokra, sıt extrém esetben akár a globalizáció 
egészére is, mint ahogy azt a WTC elleni támadásoknál láthattuk. 

Mindezek alapján a hálózati társadalom jövıjével kapcsolatban két fı 
forgatókönyv képzelhetı el: 

1. Lehetséges, hogy az új projekt identitás alapú közösségekbıl új jelentések 
és a világ értelmezésének egy új olvasata kerül ki. Ezek a közösségek a 
társadalmi változások potenciális forrásai – ezt a lehetıséget azonban 
nem feltétlenül tudják valóra is váltani. 
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2. De, az is elképzelhetı, hogy a fundamentalista közösségek kerülnek 
elıtérbe és határozzák meg a jövı társadalmi változásait, a társadalmi 
kizárás logikáját teljesen elfogadottá téve, ezzel aláásva a társadalmi 
szolidaritást, a nyitottságot és a multikulturalizmust. 

Nincs jövı. 

William Gibson – cyber sci-fi író – a megfilmesített Johnny Mnemonic-ban egy olyan jövı 
képét vizionálja – 2021-ben – ahol a városok szemben állnak egymással, újfajta digitális 
betegség szedi áldozatait, a gyógyszeripari cég visszatartja a gyógyszert és egy titkos 
mozgalom küzd egy jobb világért. A fontos gyógyszer-adatok a fıhıs, Johnny „fejében” egy 
hatalmas tárolóegységben már megvannak – ezzel kezdetét veszi a hajsza. 

                                            

i Castells, M. 1997. The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume II: The 
Power of Identity. 6-7. oldal 

ii Brian élete. A Monthy Python filmje. 

http://www.montypython.net/brianmm2.php 

iii Inglehart, R. 1977. The Silent Revolution. Princeton. 


