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a környezeti károkozás által kiváltott 
ellenállás kontrollja

a globalizációs folyamatok felerősítik a különböző formákat öltő társadalmi és környeze-
ti károkat, amelyek leginkább a társadalmi kirekesztettségben élő, sérülékeny csoportokat 
sújtják. a megtapasztalt igazságtalanságoknak e dimenziója sokszor erőteljesen összefonó-
dik az informális, és az állam által alkalmazott formális kontrolleszközök kirekesztő és meg-
bélyegző hatásaival. a kontrolleszközök intenzitásában döntő szerepe van az állam és a piac 
megváltozott viszonyából adódó érdekeknek, amelyek a környezeti és társadalmi károkat 
okozó tevékenységek mögött állnak. Polányi (2004) az állam és a piac kapcsolatában létre-
jövő konfliktusok gerjesztette kényszerekről és válaszreakciókról ír, amelyek a piac és az ál-
lam egységének felbomlásához vezettek. abból az alaptételből indul ki, hogy az önszabályo-
zó piac oly nagyra értékelt eszméje csupán egy utópia, amely szerinte „egy pillanatig sem lé-
tezhet a társadalom emberi és természeti szubsztanciájának megsemmisítése nélkül: az embert fi-
zikailag teszi tönkre, a környezetét pedig pusztasággá változtatja” (Polányi 2004, 26). e folya-
mat mára már jól kitapinthatóvá vált, és különböző, többek között a környezeti igazságos-
ságért küzdő társadalmi mozgalmakat és ellenállást hívott életre.

a rezisztencia a fennálló társadalmi rend és az abból eredő gyakorlatok kritikájának ma-
nifesztációja, amely nem konfliktusmentes folyamat. a többségi társadalom által elfogadott 
értékrendek köré épülő társadalmi rendszer működésének folytonosságát (bauman 2000), 
részben az ellenállásra adott formális és informális reakciók biztosítják. de milyen kont-
rolleszközökkel, és hogyan próbálja a mindenkori politikai és gazdasági elit megvédeni sa-
ját érdekeit, és azt a rendszert, amelyben ezek az érdekek realizálódhatnak? a 21. század ta-
lán egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik fellépnek a 
környezeti károkozással szemben. Civil szervezetek jelentéseiből kiderül, hogy nagyon sok 
környezeti és földjogokért küzdő aktivistát ölnek meg világszerte büntetlenül, ráadásul na-
gyon sokan lesznek kriminalizáció, így az állami büntetőhatalom áldozatai.1 a riportok ki-

1 „enemies of thestate?” Global Witness. 2019. – A DangerousShade of Green: ThreatstoEnvironmental 
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térnek arra is, hogy az aktivisták ellen elkövetett súlyos bűncselekmények nagy része a glo-
bális dél országaiban történik, míg a környezetvédő aktivisták kriminalizációját világszerte, 
európában az egyesült államokban és kanadában is használják az ellenállás és a társadalmi 
mobilizáció gyengítésére. a társadalmi és a környezeti károk, valamint a kriminalizáció által 
okozott sérelmek és egyenlőtlenségekinterszekcióját a tanulmány második felében egy gua-
temalai eseten keresztül mutatom be, ahol a környezeti és társadalmi károkat okozó vízerő-
mű projektek széleskörű ellenállást váltanak ki az őslakos népek körében.

1. kriminológiai kontextus

a hatalom és kontroll kérdésköre a kritikai irányzatok megjelenésével a 20. század második 
felétől kezdve foglalkoztatja a kriminológiát. a kritikai kriminológiák egy része a bűnözés fo-
galmába beleérti azokat a társadalmi és környezeti károkat is, amelyeket a hatalommal és be-
folyással rendelkező, különböző gazdasági és politikai érdekeket képviselő intézmények és sze-
mélyek, valamint az általuk támogatott és fenntartott rendszerek okoznak, vagyis társadalmi 
és hatalmi viszonyok által közvetített károk (dekeseredy 2011; borbíró 2018). ennek a tudo-
mányos diskurzusnak fontos eleme a gazdasági rendszer, mert sokszor ez az eredője olyan loká-
lis, illetve globalizált érdekeknek, amelyek kulcsszerepet játszanak a társadalmi, és a környeze-
ti károkozásban, valamint az azokhoz vezető folyamatok legitimálásában. ruggiero  értelme-
zésében a hatalom és a bűnözés összefüggései szorosan kapcsolódnak a mindenkori elitnek ah-
hoz a képességéhez, amellyel kontrollálja és folyamatosan alakítja azokat a szabályokat és nor-
mákat amelyek legitimálják és igazolják törekvéseit (ruggiero 2015, 69).

e tanulmány a környezeti károk vizsgálatát elválaszthatatlannak tartja az általuk okozott 
társadalmi károktól. Potter (2014) amellett érvel, hogy a 21. század társadalmi világa nem 
értelmezhető a természeti világ, és az ahhoz fűződő kapcsolata nélkül. a társadalmi és a kör-
nyezeti igazságosság, és ezzel együtt a károkozás is szorosan összefonódik. beck viszont arra 
világít rá, hogy ennek ellenére a környezeti károkat és azok vizsgálatát „a társadalmi gondol-
kodásmód eltűnése kíséri” (beck 2003, 35).  a legtöbb környezeti ártalomnak vannak kö-
vetkezményei az emberekre nézve, még ha nem is egy időben, egy helyen. sőt, nem ritka az 
sem, hogy a környezet megóvására tett kísérletek járnak emberi áldozatokkal és további kör-
nyezeti károkkal, amely leginkább a globális délen élő közösségeket sújtja. ez utóbbi rész-
ben abból fakad, hogy a modernizációs kockázatok ‒ a környezet pusztulása és ennek hatá-

Human RightsDefenders and Journalists in Europe. artiCle 19 Free Word Centre. 2014; A DeadlyShade 
of Green :ThreatstoEnvironmental Human RightsDefenders in Latin America. artiCle 19 Free Word 
Centre. 2016; knox, john. 2017. „environmental Human rightsdefenders. a globalcrisis”. Policy Brief, 
UniversalRights Group, sz. February; Crudeaccountability. 2017. „dangerouswork. increasingpressureo
nenvironmentalnGos and activists in thecountries of theformersoviet Union and the U.s.”.
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sai az emberi életre ‒ megoldására tett kísérletek nem szakítanak a „kapitalista fejlődés lo-
gikájával”, amely a probléma valódi forrása, mivel ezekben a kockázatokban a piacgazdaság 
számára új lehetőségek rejlenek (beck 2003, 31). 

a társadalom perifériájára szoruló, hatalommal nem rendelkező csoportokat ért szisz-
tematikus sérelmek és e sérelmek hátterében meghúzódó társadalmi, történelmi, gazdasá-
gi és politikai folyamatok tanulmányozása is fontos eleme a kriminológiai vizsgálódások-
nak. ezek a sérelmek a bűnözés által okozott szenvedésen túl, lehetnek olyan társadalmi és 
környezeti károk, amelyek a fennálló gazdasági és politikai rend, valamint az azzal szorosan 
együttműködő szereplők cselekményeinek következményei, vagy olyan kriminálpolitikai 
eszközök által okozott kirekesztés és megbélyegzés, amelyek az állami büntetőhatalom érvé-
nyesítése során keletkeznek. néhány esetben a megtapasztalt igazságtalanságoknak e két di-
menziója erőteljesen összefonódik. a globalizációval párhuzamosan növekvő vagyoni egyen-
lőtlenségek ráadásul tovább mélyítik azokat a társadalmi törésvonalakat, amelyek sokszor 
áthághatatlan akadályként állnak a társadalmi kirekesztettség által sújtott csoportok előtt 
(Carrington et al. 2019). 

Garland és sparks rávilágít arra, hogy a kriminológiának alkalmazkodnia kell ahhoz a 
folyamatosan változó társadalmi valósághoz, amelynek megértésére törekszik.  e folytonos 
változásban a globalizációs folyamatok által érintett hatalmi viszonyok és kontrollmechaniz-
musok fontos szerepet töltenek be, ezért vizsgálatuk nélkül nem törekedhetünk a helyi szin-
tű ártalmak, társadalmi feszültségek és kulturális konfliktusok átfogó megértésére (Garland 
‒ sparks 2014, 3).  

bauman szembe állítja a globális törvényt a lokális renddel. e szerint a globális tőke-
mozgásnak és befektetéseknek flexibilitásra van szükségük, amely biztosításához helyi szin-
ten szigorú és merev előírásokra van szükség. Így a növekvő flexibilitás globális szinten együtt 
jár a növekvő kontrollal a helyi társadalmi-gazdasági tevékenység szintjén. ez egy olyan ket-
tős folyamat, amely bizonyos társadalmi rétegek mobilitását és ’területen kívüliségét’ segí-
ti elő, amellyel párhuzamosan a társadalom nagyobb részének a globalizáció által átalakított 
lokalitásba való, ’kényszerű beleragadását’ eredményezi. ráadásul, egy olyan dinamikára is rá-
világít, amely kapcsolatot implikál a területen kívüli elit nagyfokú mobilitása és meggazdago-
dása, valamint a lokalitás, néha kínzó körülményeibe ragadó társadalmi rétegek helyzete kö-
zött (bauman 1998, 105). ennek a kapcsolatnak igen sok dimenziója van, amelyek sok eset-
ben túlterjeszkednek a kriminológiai vizsgálódás lehetőségein, ezért e tanulmány vezérfonalát 
a környezeti károkozás által kiváltott társadalmi mozgalmakra és ellenállásra adott informális 
és formális reakciók adják. a reakciók egyfajta intézményesült formája lehet a kriminalizáció, 
míg az aktivisták ellen elkövetett bűncselekményeket az informális kontrollal írhatjuk le.

a társadalmi és a környezeti károk, valamint a formális kriminálpolitikai, és az informá-
lis kontrolleszközök által okozott sérelmek interszekciójának vizsgálata kulcsfontosságú le-
het a különböző társadalmi és környezeti károk újratermelődési folyamatainak megértésé-
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hez.  az interszekció hátterében részben a szabadság aszimmetrikus eloszlása áll, amely leve-
zethető a bauman által ábrázolt kettős folyamatból, és amely ruggiero szerint a hatalommal 
rendelkezők számára lehetővé teszi, hogy kontrollálják saját kriminalitásuk következménye-
it, valamint képessé tegyék őket arra, hogy ellenálljanak a kriminalizációnak és ezzel együtt 
akár kriminális címkéket is kiterjeszthessenek másokra (ruggiero 2015, 69). kérdés, hogy 
ezen belül feltárható-e egy olyan dimenzió, amely a privilégiumok megtartását, ‒ amihez 
hozzátartozik a kriminálpolitikai ’érinthetetlenség’, ‒ a kriminális címke és egyéb kontroll-
eszközök kiterjesztésével próbálja elérni. Feltétele-e az utóbbi az előbbinek? Felfedezhetünk 
valamilyen kapcsolatot a hatalmasok bűncselekményei és a kirekesztett társadalmi rétegek, 
valamint a velük szimpatizálók kontrolljának erősödése irányába mutató tendenciák között? 
Úgy gondolom, hogy ha ezt a kérdést a környezeti károk által előidézett társadalmi mozgal-
mak és ellenállás által kiváltott kontrollmechanizmusok felől közelítjük meg, akkor feltár-
hatunk ilyen összefüggést. 

2. a globális piacgazdaság implikációi

a kontrollmechanizmusok mögött húzódó gazdasági érdekek vizsgálatánál nem kerülhet-
jük meg a globalizációs folyamatokat, mert a globalizáció gazdasági dimenziójának impliká-
ciói a társadalmi és a környezeti károkozás szempontjából kulcsfontosságúak. a globális pi-
acgazdaság a társadalmi egyenlőtlenségek és feszültségek egyik eredője, mivel a társadalmi 
és a környezeti károkozás velejárója a globális gazdasági folyamatoknak (lynch et al. 2013), 
amelyet a nyolcvanas évektől kezdődően a neoliberális gazdaságpolitika, és az ahhoz szer-
vesen kapcsolódó nemzetközi retorikák uralnak (Harvey, 2007). a 20. század során a piaci 
mechanizmusok fokozatosan kiszakadtak a társadalomból, és ahelyett, hogy a társadalomba 
ágyazottságukból adódóan kontrolláltan működnének, a társadalom lett alárendelve és ki-
szolgáltatva a piaci mechanizmusoknak (Polányi, 2004). ezt a folyamatot erősítette és emel-
te globális szintre a neoliberális gazdaságpolitikai fordulat. a privatizáción, a dereguláción és 
a mesterségesen csökkentett kormányzati kiadásokon keresztül az állam szinte teljesen felad-
ta a piac kordában tartásának lehetőségeit, és ezzel együtt a piacgazdaság társadalmat rom-
boló hatásainak ellensúlyozására alkalmas eszközeit is (Harvey, 2007). 

a globalizáció szorosan összefügg a piac folytonos növekedésre törekvésével, amely a kez-
detetektől fogva a kapitalizmus lényeges eleme (Polanyi, 1944). a neoliberális globális piac-
gazdaságban a javak egyenlőtlen elosztása érvényesül, amely egyre nagyobb egyenlőtlensége-
ket teremt a különböző országok között, valamint az egyes országokon belül is (Harvey, 1997; 
lukes, 2007). a természeti erőforrások, és a földterületek megszerzése a különböző iparágak 
és nagy beruházások (olajvezetékek, gátak, szélerőművek, bioüzemanyag termesztés, mono-
kultúrás ültetvények, infrastruktúra) részére igen sok konfliktus gyújtópontja és társadalmi-
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környezeti kár okozója, amely aránytalanul nagy részben érinti a globális dél országaiban élő 
marginalizált társadalmi csoportokat, köztük az őslakos közösségeket (Carrington et al. 2019). 

a globális dél országaival kapcsolatban nagyon sokszor halljuk a fejlődés fogalmát. az an-
gol developmentkifejezést ebben a kontextusban akár fejlesztésnek is lehetne fordítani, mivel 
úgy pontosabban leírná a fogalom mögött meghúzódó célkitűzéseket, és azok elérésének esz-
közeit. míg a fejlődés általában egy harmonikus és dahrendorf érvelése szerint nagyon időigé-
nyes folyamat eredménye, a fejlesztés inkább egy kívülről indítványozott és végrehajtott válto-
zást jelent a domináns társadalmi rétegek által meghatározott cél irányába (dahrendorf 2004, 
87). ezért azokat a gazdasági törekvéseket, amelyek a helyi közösségek bevonása nélkül akar-
nak a szűkebb gazdasági fejlődés útjára lépni, inkább a fejlesztés fogalmával lehetne leírni. ez a 
törekvés a felszín alatt igen sok társadalmi konfliktus forrása, amely egyaránt növeli az egyen-
lőtlenségeket globális viszonylatban a globális észak és a globális dél országai között, valamint 
az egyes országokon belüli is. ezt a tendenciát fedezhetjük fel a guatemalai energiaszektor fej-
lesztésében is, amely a vízerőművek természetre és az őslakos közösségekre gyakorolt hatásai 
miatt válik konfliktusok forrásává. a kitermelő iparágak és a nagyszabású beruházások sokszor  
a fejlődés mindenek felett álló érdeke mögé bújva lesznek okozói súlyos társadalmi és környe-
zeti károknak (raftopoulos, 2017). ebben az értelmezésben a fejlődésnek szerves része a pro-
fittermelés, amely a szabadpiac logikáját követi, az állam szerepét pedig abban jelöli ki, hogy 
biztosítsa a piacgazdaság működéséhez szükséges, lokális feltételeket. ez közvetve hozzájárul-
hat az ártalmat okozó beruházások megakadályozásáért létrejövő ellenállás formális kontrolljá-
hoz, mert az állam az ellenállás és a közösségi mobilizáció gyengítésében lesz érdekelt. 

3. a társadalmi mozgalmak és az ellenállás kontrollja latin-amerikában

a latin-amerikai kormányok egyre nagyobb teret biztosítanak a kitermelő iparágaknak és 
a környezet kizsákmányolásának, amellyel párhuzamosan gyengülnek meg a demokratikus 
értékek. a neoliberális gazdaság által diktált fejlődés logikája és a globalizációs folyamatok a 
társadalmi mozgalmak egy új hullámát indították el a régióban, amely az emberi jogok alap-
ján szerveződő ellenállásnak nyitotta meg politikai dimenzióit. ez megjelenik a társadalmi 
mozgalmak országokon átívelő hálózataiban, valamint az emberi jogi aktivisták és civil szer-
vezetek mobilizációjában (raftopoulos, 2017). 

a kriminalizáció eszköz a kitelepítéssel, környezetpusztítással és kizsákmányolással szem-
beni ellenállás gyengítésére, amelyben az állam az igazságszolgáltatás bevonásával kulcsszere-
pet tölt be (rojas ‒ Páez, 2014; sieder, 2017; raftopoulos, 2017). nem ritka, hogy az adott 
kormány kampányokkal démonizálja és stigmatizálja az őslakos közösségeket és a társadal-
mi mozgalmakat, szélsőséges környezetvédőknek vagy akár terroristának címkézve őket. Így 
próbálja legitimmé tenni a kriminalizációt és az emberi jogok megsértését a gazdasági fejlő-
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dés nevében (raftopoulos, 2017).  az sem elszigetelt eset, hogy egy-egy törzsi vezetőt akár 
két évig is előzetes letartóztatásban tartanak bűncselekmény gyanújával, amíg ki nem derül, 
hogy nincs olyan bizonyíték a hatóságok kezében, amely alapján el lehetne ítélni.

ahol viszont az esetek nagy részében nem történik meg a felelősségre vonás, pedig bün-
tetőjogilag is tilalmazott cselekményekről van szó, az a jogvédők ellen elkövetett súlyos bűn-
cselekmények. az ensz jelentése szerint világszerte 2018-ban ölték meg a legtöbb környe-
zetvédő és emberi jogokért küzdő aktivistát. összesen 27 országban öltek meg 312 jogvé-
dőt, de még így is nagyon magas az ilyen típusú bűncselekmények látenciája. ezeknek az 
aktivistáknak az adatok szerint 67 százaléka küzdött a földhöz és az egészséges környezethez 
való jogokért, valamint az őslakos népek jogaiért.2 a Global Witness adatai szerint az ese-
tek 40 százaléka mögött állami fegyveres rendvédelmi és biztonsági szervek állhatnak, vala-
mint további 40 százalékért lehetnek felelősek bérgyilkosok, bűnözői bandák és földtulajdo-
nosok (Global Witness, 2019).

e tendencia mögött az egyre intenzívebbé váló természeti erőforrások kizsákmányolása, va-
lamint az egyre több nagyszabású fejlesztési projekt áll. a klasszikus gyarmatosítások időszaká-
ban is folyt a természeti erőforrások kizsákmányolása latin-amerikában, de az elmúlt évtize-
dekben egy jól érzékelhető intenzitásbeli növekedés figyelhető meg (Carrington és mtsai. 2019; 
raftopoulos 2017). a kitermelő iparágak expanziója, valamint olyan új területekre való terjedé-
se mint a vízenergia, negatív hatással vannak a régió emberi jogi törekvéseire, és állandó forrásá-
vá vállnak a társadalmi konfliktusoknak (raftopoulos 2017). amíg a kormányok és a multina-
cionális vállalatok élvezik a kitermelő iparágak gazdasági előnyeit, addig az őslakos és a földmű-
velő közösségek a kitermelő ipar által okozott környezeti kár, és az abból eredő társadalmi konf-
liktusok frontvonalában találják magukat (descola 2013). ezt a tendenciát jól szemléltetik azok 
a társadalmi konfliktusok latin-amerikában, amelyek a környezeti károk mentén alakulnak 
ki, és amely Guatemalában többek között a vízenergia, és a gátak építése köré koncentrálódik.

4. bernandoCaalXol, a Cahabón-folyó védelmezőjének bebörtönzése 
Guatemalában3

a guatemalai bíróság 2018. novemberében hét év és négy hónap szabadságvesztés bünte-
tésre ítélte bernardoCaalXol emberi jogi aktivistát,a ResistenciaPacifica de Cahabón(békés 
cahabóni ellenállás) mozgalom vezetőjét. Caal a maja-q’eqchi’ őslakos közösségek érdekeit 
képviselte, és 2015-től kezdődően részben sikeres jogi lépéseket tett az oxec vállalat társa-

2 report of thespecialrapporteurontherights of indigenouspeoples. Human rightsCouncil. 2018.
3 bernardoCaalXol, defender of theCahabónriver. Peacebrigades international (Pbi) https://peacebrigades.

org.uk/sites/peacebrigades.org.uk/files/bernardo%20Caal_0.pdf (letöltés 2020.01.04.)
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dalmi és környezeti károkat okozó beruházásainak megakadályozása érdekében. a Cahabón 
folyón és mellékágain jelenleg hét vízerőmű működik. a Caal által képviselt ügy, az oxec 
s.a. vállalat által üzemeltetett oxec és oxec ii. vízerőművek létesítésének legitimitása, illet-
ve az általuk okozott társadalmi-környezeti kár ellen irányult.4 a folyó mentén épített gátak 
felborítják annak ökoszisztémáját, az erdő és az élőhelyek pusztulásához vezetnek, valamint 
átalakítják a folyó folyását és a víz alapvető tulajdonságait, a hőmérsékletét és az oxidációs 
folyamatait. a közösségek ivóvíz készleteit és lakóhelyüket is veszélyeztetik a gátak, így egy-
szerre okozói környezeti és társadalmi károknak.5

4.1. Történelmi kontextus és az energiaipar expanziója Guatemalában

a természeti erőforrások és a földterületek körüli konfliktusok a 36 éves polgárháború 
(1960-1996) emlékeit elevenítik fel az őslakos közösségek köreiben, amely során a gua-
temalai állam több százezer maja indián haláláért volt felelős. a háború időszaka alatt a 
nagy beruházások összekapcsolódtak a katonai erőszakkal.  a jelenlegi harc a Cahabón fo-
lyó mentén ugyanazon a területen zajlik, ahol a nyolcvanas években a világbank és a gua-
temalai állam az energiafejlesztési terv részeként akart megagátat építeni. a terv három víz-
erőmű megépítését tartalmazta, amelyből a fegyveres konfliktusok idején csak az egyik, a 
Chixoy folyót érintő projekt valósult meg. a Cahabón folyó mentén elhelyezkedő szikla-
alap gyenge állapota miatt nem lehetett volna nagy teljesítményű gátat építeni, így a projek-
tet 1993-ban elvetették. 

ahogyan a nyolcvanas években az országon belüli konfliktus eszkalálódott, az őslakos 
közösségek a katonai erőszakot a gátépítési próbálkozásokhoz kötötték. abban az időszak-
ban ezekre a projektekre az őslakos közösségek elleni erőszak nagyon magas szintje volt jel-
lemző. ennek egyik tragikus esete a Chixoy folyónál épülő gáthoz köthető mészárlás. a 
guatemalai hadsereg 1981 és 1984 között több mint 600 achí őslakost mészárolt le a folyó 
mentén, amelyet azzal indokolt, hogy a közösségek között gerilla csoportok is voltak. ezek 
után a világbank kijelentette, hogy ilyen emberi áldozatok árán nem engedheti több pro-
jekt megvalósítását. ma már más módszerekkel próbálják lehetővé tenni a projekteket, töb-
bek között élelmi és egyéb adományokkal, illetve ígéretekkel szerzik meg az emberek bele-

4 PeacfulresistanceCahabón. Pbi Guatemala. https://pbi-guatemala.org/en/who-we-accompany/peaceful-
resistance-cahab%C3%b3n(letöltés 2020.01.04.)

5 environmentalimpacts of dams. international rivers. https://www.internationalrivers.org/
environmental-impacts-of-dams(letöltés 2020.01.05.)
damsareproblemcreators, notproblemsolvers. american rivers. https://www.americanrivers.org/
threats-solutions/energy-development/dams-problem-creators-not-problem-solvers/ (letöltés 
2020.01.07.)
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egyezését, melynek következtében a különböző közösségeken belül, ma már 11 csoport tá-
mogatja a gátépítési projektek kivitelezését (abott, 2017).

a guatemalai energiaszektor fejlesztésében többen is érdekeltek, köztük az egyesült 
államok, amelynek régi terve, hogy integrálja az energia-rendszereket közép-amerikában 
és mexikóban, illetve az AllianceforProsperity6célkitűzéseiben is központi szerepet foglal el 
az energiaszektor terjeszkedése. a guatemalai energia és bányászati minisztérium, illetve 
az amerika-közi Fejlesztési bank bejelentése szerint, 2025-re megduplázzák Guatemalában 
az energiatermelést. a közép-amerikai villamosenergia kereskedelmet előmozdító gazdasá-
gi lépésektől alacsonyabb energiaárakat és energiabiztonságot várnak. az egyesült államok 
technikai és finanszírozási támogatást ígér azt elősegítve, és annak érdekében, hogy a kö-
zép-amerikai országok olyan integrált gazdasági szabályozási rendszereket, illetve olyan kor-
mányzati politikát építsenek ki, amelyek a vonzzák a külföldi befektetéseket, kedveznek a 
privatizációnak, valamint ösztönzik a regionális energetikai megoldások és szabványok elfo-
gadását. ezek a gazdasági és politikai törekvések jól illeszkednek a neoliberális gazdasági mo-
dellbe, amelynek dél-amerikai expanziója a nyolcvanas években érte el egyik csúcspontját, a 
világbank és az imF által támogatott StructuralAdjustmentProgramokkal.

4.2. Az Oxec vízerőművek és az ellenállás kriminalizációja

az oxec gátak építéséhez az energiaügyi és bányászati minisztérium adta az enge-
délyt 2014-ben. a guatemalai bosch-Guitérrez család Panamában bejegyzett vállalata, a 
Hidrooxec s.a. ötven évre kapott engedélyt a terület használatára. a Cobra Group, amely 
FlorentinoPérez, a reál madrid futballcsapat elnökének vállalata, több építési munkálatot is 
végzett a gátak konstrukciója alatt. az energiaszektorral kapcsolatos célkitűzések őslakos kö-
zösségeket érintő részeit az ensznemzetközi munkaügyi szervezetének169. számú egyez-
ménye szerint (ilo 169.), csak a közösségek előzetes, tájékozott és szabad hozzájárulásával 
lehet megvalósítani.7 az oxec projektek előtt nem valósult meg az a konzultáció, amely ezt 
a hozzájárulást biztosíthatta volna, így a projektet övező ellenállás a vízerőművek legitimitá-
sának megkérdőjelezésére épül.

Caal 2015 decemberében nyújtotta be a Q’eqchi közösség nevében az energiaügyi és 
bányászati minisztérium elleni panaszát a guatemalai legfelsőbb bíróságra, amely az oxec 
és az oxec ii. vízerőmű gátak építési engedélyét érintette. a kereset szerint a gátak megépíté-
se sérti a közösség tagjainak élethez, egészséghez, környezethez és ivóvízhez való jogát, illetve a 

6 az egyesült államok támogatásával létrejött szövetség el salvador, Guatemala és Honduras között 
joseph r. bidenjr. - joe biden: a PlanforCentralamerica. The new york times, https://www.nytimes.
com/2015/01/30/opinion/joe-biden-a-plan-for-central-america.html(letöltés 2020.01.06.)

7 international labour organization Convention 1989 no. 169 egyezmény a bennszülött és törzsi népek-
ről a független országokban 
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beruházáshoz nélkülözhetetlen, nemzetközi jog által szabályozott lépések sem történtek meg, 
amelynek lényeges pontja az őslakos közösségekkel való konzultáció. a kérelmezők a gátépí-
tési projektek felfüggesztését indítványozták mindaddig, amíg az ilo 169. egyezménye alap-
ján nem történik meg a formális konzultáció. a bíróság befogadta az ügyet, és az eljárás idejé-
re a projekt ideiglenes felfüggesztését rendelte el. Pár nappal később a vállalat az energiaügyi és 
bányászati minisztériummal olyan dokumentumokat nyújtott be a bírósághoz, amelyek arról 
biztosították azt, hogy megtörtént a konzultáció, melynek hatására a bíróság visszavonta a fel-
függesztésről szóló rendeletét. a közösség tagjai azt állították, hogy ez a konzultáció sosem tör-
tént meg, és 2016 július 31-re tervezték saját konzultációjukat. a vállalat 48 órával a kitűzött 
időpont előtt egy petíciót nyújtott be a bírósághoz a konzultáció felfüggesztését kérve, amely 
helyt adott annak. Így a konzultáció akkor sem valósulhatott meg, és a gát építése folytatódott.

a legfelsőbb bíróság 2017 januárjában a közösségek javára döntött, felfüggesztve a gát-
építést a kérdéses konzultáció megvalósulásáig. ezt a döntést egy hónappal később az 
alkotmánybíróság is megerősítette és fenntartotta az építkezés felfüggesztését. májusban viszont 
az alkotmánybíróság visszavonta a felfüggesztést, garantálva az oxec vállalatnak, hogy folytat-
hatja a munkát azzal a feltétellel, hogy 12 hónapon belül megtartja a szabályos konzultációt. 
augusztusban a közösségek tartottak egy konzultációt, ahol a nagy többség a gát megépítése el-
len szavazott, de a hatóságok ezt az eredményt érvénytelennek nyilvánították, mert nem volt je-
len a vállalat és az állam képviselője a konzultáción. decemberben az energiaügyi és bányászati 
minisztérium bejelentette, hogy megtörtént a konzultáció 11 őslakos közösség részvételével, 
amely során létrejött a felek közti megállapodás. ez tartalmazta a vállalat környezettel szembeni 
kötelezettségeit, egy fenntartható fejlődési tervet a közösségek részére, valamint lefektette, hogy 
a megállapodás megvalósulását a hatóságok fogják felügyelni. Civil társadalmi szervezetek ki-
álltak amellett, hogy a konzultációs folyamat nem volt megfelelő, mert nem vonta be az összes 
olyan közösséget, amelyre hatással van a gátak építése. az oxec vízerőmű jelenleg is működik, 
valamint az oxec ii. körül még mindig az építési munkálatok zajlanak.8

négy, a projekt területén dolgozó munkás 2017-ben beperelte Caalt illegális fogva tar-
tásért és rablásért, amely állítólag még 2015-ben történt.9 ennek hatására 2018 februárjá-
ban a cobáni törvényszék elrendelte Caal előzetes letartóztatását, majd novemberben hét év 
és négy hónap szabadságvesztés büntetésre ítélte. Caal kitartott amellett, hogy ezek hamis 

8 oxec s.a. lawsuit. business and Human rightsresource Center https://www.business-humanrights.org/
it/node/168149?page=1(letöltés 2020.01.04.)

9 az eset, amelyre a vád hivatkozott, egy olyan gyűlése a vízerőmű megépítését ellenző őslakos közösségek-
nek, amelyet az építkezés felé vezető út melletti területen tartottak, és ahol Caal is felszólalt a gát meg-
építése ellen. mivel több ezer q’eqchi őslakos vett részt a találkozón, nem lehetett átmenni az úton. a 
nagy tömeg miatt három órán keresztül nem tudott áthaladni egy furgon, amely az építkezési terület-
re tartott néhány munkással. a vádban foglaltak szerint ez alatt az idő alatt eltűnt a furgonból egy fúró, 
egy műszere doboz és néhány optikai kábel is.
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vádak, és csak az ő elhallgattatását szolgálják, mivel fontos szereplője a gátépítés elleni tár-
sadalmi mobilizációnak, ráadásul civil szervezetek segítségével részben sikeres jogi lépése-
ket az oxec vállalat ellen. 

Caal bebörtönzése országszerte nagy felháborodást váltott ki, és sok őslakos közösség, 
valamint civil szervezet követeli a szabadon bocsátását.10 a szervezetek és a közösségek szá-
mára egyértelmű, hogy Caalt azért börtönözték be, mert sikeresen vezette az ellenállást az 
oxec vízerőművek megépítése ellen. az ensz őslakosok jogait vizsgáló különmegbízott-
ja járt Guatemalában, és interjút is készített Caalal, amíg előzetes letartóztatásban volt.11 
később az ensz egy közleményben fejezte ki aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a több 
mint hét év börtönbüntetés a Caal ellen felhozott vádakra meglehetősen túlzó azt a tény fi-
gyelembe véve, hogy a vádat elsősorban a vállalat partnereinek a tanúvallomására alapozták. 
a q’eqchí’ vezető elítélése „látszólag az őslakos közösségek legitim joggyakorlásának diszkredi-
tálása és elnémítására tett próbálkozás, amely nem egy elszigetelt eset”.12 számtalan olyan ősla-
kos közösséghez tartozó ember van, akiket azért kriminalizálnak Guatemalában, mert a tra-
dicionális földjüket és erőforrásaikat védik környezeti károkat okozó fejlesztési projektek el-
len (sieder 2017).

5. záró gondolatok

a kirekesztett társadalmi csoportokat ért környezeti károk olyan konfliktusok gyújtópont-
jává válnak, amelyekben a társadalmi egyenlőtlenségek növekvő módon konzerválódnak, 
és az állam, az ellenállás kriminalizációjával hozzájárul az amúgy is sérülékeny társadal-
mi csoportok további marginalizációjához. a guatemalai eset egy példája annak a rend-
szerszintű elnyomásnak, amely a környezeti és földjogokért küzdő aktivisták és az ősla-
kos közösségek önvédelmi mobilizációja ellen irányul latin-amerikában és a globális dé-
len. ráadásul a környezeti károk reprodukciós folyamataihoz is hozzájárulnak az ellenál-
lásra adott, kontroll jellegű reakciók. Felfedezhetjük az összefüggést a privilégiumok meg-

10 allianceforsolidaritycondemnstheunjustsentence in Guatemala bernardoCaalXolenvironmentallea
der. alianza por la solidaridad, 2018.11.12. https://www.alianzaporlasolidaridad.org/en/noticias/
alianza-por-la-solidaridad-repudia-la-injusta-sentencia-en-guatemala-al-lider-ambiental-bernardo-caal-
xol(letöltés 2020.01.04.)
situation of Human rightsdefenders. Pbi Guatemala.  https://pbi-guatemala.org/en/about-pbi-
guatemala/guatemalan-human-rights-context/situation-human-rights-defenders(letöltés 2020.01.04.)

11 report of thespecialrapporteurontherights of indigenouspeoplesonhervisitto Guatemala. Human 
rightsCouncil. 2018. (letöltés 2020.01.04.)

12 Guatemala: Un expertsconcernedindigenousleaderconvicted in retaliationforoppositiontooxechyd
ro project. United nations Human rights office of theCommissioner. https://www.ohchr.org/en/
newsevents/Pages/displaynews.aspx?newsid=24031&langid=e(letöltés 2020.01.06.)
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tartása, amelyhez ebben az esetben különböző gazdasági érdekek kötődnek, valamint a 
kontrolleszközök kiterjesztésének mintázatai között is. Így a mindenkori politikai és gaz-
dasági elit a társadalmi mobilizáció gyengítésével, akár a kriminalizáción, akár az aktivis-
ták ellen elkövetett büntetlenül hagyott bűncselekményeken keresztül, további teret en-
ged a különböző iparágak és nagy beruházások környezeti és társadalmi károkat okozó te-
vékenységeinek. 
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