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A 21. század második évtizedében, hetven évvel az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elfogadá-
sa után egyre több kritika és támadás éri az emberi 
jogok védelmével foglalkozó szervezeteket, aktivis-
tákat. A támadások egy részét tekintélyelvű rezsimek 
és ideológusaik indítják, akik a jogvédő szervezetek, 
illetve a nemzetközi emberi jogi szervezetek tevé-
kenységét a nemzeti szuverenitás elleni támadásnak 
tartják. Az ideológiai kritika mellett jogi korlátokkal 
is próbálják ellehetetleníteni a jogvédő szervezetek 
munkáját. 2014 és 2016 között hatvan ország hozott 
a civil szervezetek működését korlátozó törvényeket, 
gyakori megfogalmazás szerint a civil társadalom te-
rének szűkülését (shrinking space) látjuk.1 Az Amnesty 
International jelentése szerint globális jelenségről van 
szó, hiszen csak 2017 és 2018 között negyven olyan 
jogszabály született különböző or-
szágokban, amelyek célja a civil 
szervezetek munkájának korláto-
zása.2 A jogvédő szervezetek elle-
ni támadások a liberális demokrá-
cia elleni általános támadássoro-
zat részét képezik.

A kritikusoknak van azonban 
egy másik csoportja, akik jellem-
zően nem tekintélyelvű rezsimek 
hívei, és alapvetően nem viszo-
nyulnak ellenségesen a nyugati liberális demokráci-
ákhoz. Ezek a jellemzően az akadémiai világ balol-
dalán elhelyezkedő kritikusok elsősorban az emberi 
jogi elvek és az emberi jogok intézményes valósága 
között tátongó szakadékot hangsúlyozzák. Az ehhez 
a kategóriához tartozók több jelentős művet is közzé-
tettek az elmúlt években. Ide tartozik Stephen Hop-
good, a SOAS University of London professzora „Az 
emberi jogok végideje” (The Endtime of Human 
Rights)3 című munkája, Eric A. Posner, a Chicagói 
Egyetem jogprofesszorának „Az emberi jogok alko-
nya” (The Twilight of Human Rights)4 című könyve, 
valamint Samuel Moyn, a Yale jogászprofesszorának 
„Az utolsó utópia: emberi jogok és történelem” (The 
Last Utopia: Human Rights in History),5 továbbá „Nem 
elég: Emberi jogok egy egyenlőtlen világban” (Not 

Enough: Human Rights in an Unequal World)6 című 
munkái. Ezek a művek, bár egymástól némileg elté-
rő megközelítésből és végkövetkeztetéssel, de gyak-
ran igen hasonló észrevételek mentén bírálják az em-
beri jogok globális rendszerét. Ezek egyike, hogy az 
emberi jogi mozgalom, illetve annak intézményei és 
szervezetei az amerikai hegemónia és a neoliberaliz-
mus kísérőjelenségei egy egyre egyenlőtlenebbé váló 
világban. Az emberi jogok nevében kettős mércét al-
kalmaznak politikai alapon, ami a hagyományos bal-
oldal eróziójához, a blairizmus megerősödéséhez ve-
zetett. 

Ezekre a kritikákra számos reakció született mind 
a tudományos élet, mind a jogvédő szervezetek kép-
viselői részéről. Steven L. B. Jensen, az Emberi Jo-
gok Dán Intézete kutatója például „Az emberi jogok 

keletkezése: az 1960-as évek, de-
kolonializáció és a globális értékek 
rekonstrukciója” (The Making of 
In ternational Human Rights: The 
1960s, Decolonization, and the Re-
construction of Global Values)7 című 
művében történeti elemzés segít-
ségével vonja kétségbe azt a tételt, 
hogy az emberi jogokat a fejlett 
Nyugat erőszakolta rá a Globális 
Délre. Kenneth Roth, a Human 

Rights Watch jogvédő szervezet igazgatója vitába 
szállt Hopgood azon tézisével,8 hogy a nagy jogvé-
dő szervezetek gyakorlatilag megalkudtak az ameri-
kai birodalmi törekvésekkel. 2017-ben pedig Kathryn 
Sikkink, a Harvard Egyetem professzora egy min-
den eddiginél átfogóbb munkával jelentkezett, „A re-
mény bizonyítéka: Hogyan működtessük az emberi 
jogokat a 21. században” (Evidence for Hope: Making 
Human Rights Work for the 21th Century),9 amely a vo-
natkozó társadalomtudományi kutatások eredménye-
it feldolgozva próbálja cáfolni az emberi jogi mozga-
lommal kapcsolatos kritikákat.

A következőkben áttekintem az emberi jogok le-
gitimitásáról és az emberi jogi mozgalom eredmé-
nyességéről szóló imént említett elméleti vitákat, be-
mutatom a vitában részt vevők álláspontjait, majd 
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megkísérlem megvonni a viták mérlegét, illetve meg-
ítélni a következményeket az emberi jogi mozgalom 
szempontjából. Mivel ennek a mozgalomnak civil 
jogvédőként magam is tevékeny részese vagyok, ezért 
ez az írás nem kizárólag tudományos természetű. Re-
mélem, hogy nem csak ahhoz járulhat hozzá, hogy 
jobban megértsük az emberi jogok helyét és szerepét 
egy változó világban, de inspirációt és muníciót 
nyújthat azoknak a jogvédőknek is, akik egyre gyak-
rabban találkoznak a munkájuk értelmét megkérdő-
jelező kritikákkal.

AZ EMBERI JOGI MOZGALOM 
KRITIKUSAI

Stephen Hopgood könyve a legpolemikusabb az ösz-
szes közül. Nemcsak tartalmában, de stílusában is 
gyakran áthágja a tudományos vita íratlan szabálya-
it, és valóságos vádirattá válik a „törvények, bírósá-
gok, normák és szervezetek globális struktúrája” el-
len, amelyek „jelentéseket írnak, kampányokat szer-
veznek, magas bérleti díjat fizetnek jó helyen lévő 
irodákért, és közben úgy tesznek, mintha ők képvi-
selnék az emberiséget”.10 A szerző számára az embe-
ri jogi mozgalom egy „szekuláris világvallás”, amely 
a második világháború utáni időszakban hódította 
meg a világot, és 1990 és 2008 között élte virágko-
rát.11 Ez a virágkor pedig egybeesett azzal az idő-
szakkal, amikor az Egyesült Államok egyedüli szu-
per hatalomként használta fel az emberi jogokat mint 
ideológiát saját nagyhatalmi törekvéseink alátámasz-
tására. Hopgood elismeri, hogy az emberi jogi akti-
visták helyi szinten fontos munkát végeznek a hata-
lomgyakorlás átláthatóbbá tételében és egyéb társa-
dalmi ügyekben. Az ő munkájuk azonban szerinte 
megkülönböztetendő attól, amit „Emberi Jogi Biro-
dalom”-nak nevez; a kettő közötti különbséget gyak-
ran az írásmóddal (kis és nagy kezdőbetűk alkal-
mazásával) érzékelteti: emberi jogokról és Emberi 
 Jo gokról ír.12 Az utóbbi alatt azt a nemzetközi – in-
tézményesült, jogi – rendszert érti, amelynek segít-
ségével szerinte az emberi jogok az USA imperialis-
ta politikájának eszközévé váltak; olyan ideológiai 
termékké, amelynek célja a nyugati középosztály 
bűntudatának enyhítése, illetve annak a tudatnak az 
erősítése, hogy a dolgok jó irányba haladnak.13

A könyv egyik kulcsfejezete „Az emberi jogok 
egy  háza” címet viseli.14 Ebben a Nemzetközi Vörös-
kereszt példájának bemutatásával próbálja alátámasz-
tani azt a tézist, miszerint az emberi jogi mozgalom 
a keresztény jótékonyság nyugati eszményének sze-
kularizált formája. Krisztus, a megváltó helyére az 
Emberiség lépett. A szervezet egyik kiadványának 

címlapját, amelyen egy vöröskeresztes zsákba bújta-
tott etióp gyermek látható, egyenesen a keresztény 
ikongráfiával rokonítja, „az emberi ártatlanság idea-
lizált és szakrális ábrázolásának” középpontba helye-
zése miatt.15 

Hopgood szerint az Emberi Jogi Birodalom a kép-
mutatásában is a középkori egyházhoz hasonló, hi-
szen amikor igazán szükség lenne rá, akkor a retori-
kai bűvészmutatványokon kívül nem képes valódi se-
gítséget nyújtani a rászorulóknak. Mary Robinsont, 
az ENSZ egykori emberi jogi főmegbízottját az em-
beri jogi egyház főpapjának nevezi,16 aki a kelet-ti-
mo ri válság idején üres szóvirágokkal áltatta a köz-
véleményt, miközben nem vett tudomást azokról a 
politikai célokról, amelyekért az indonéz elnyomók-
kal harcba szálló felkelők küzdöttek.17 

A 2008-as gazdasági válsággal Hopgood szerint 
az USA globális hegemóniája véget ért, és ezzel ösz-
szefüggésben az emberi jogok ideológiai hegemóni-
ája is. Beköszöntött „egy új vesztfáliai világ”.18 Az 
1648-as vesztfáliai béke a harmincéves háborút zár-
ta le, és a szuverén nemzetállamok doktrínájának el-
ismerését eredményezte Európában. A 20. század-
ban a multilaterális egyezmények és intézményrend-
szerek a vesztfáliai rend meghaladásának ígéretét 
hordozták. Hopgood új vesztfáliai világára a nemze-
ti szuverenitás és bezárkózás megerősödése, a multi-
laterális nemzetközi együttműködés visszaszorulása, 
az egymást elutasító fundamentalizmusok jellemző-
ek. Cinikusan kijelenti, hogy az Emberi Jogi Biro-
dalom „legfőbb reményét a palagáz jelenti”, hiszen 
az USA energiafüggetlenségének megteremtése je-
lentheti az egyedüli esélyt az amerikai hegemónia, 
ezáltal a nemzetközi emberi jogi rendszer (ideigle-
nes) fenntartásához.19 

A helyi szintű emberi jogi aktivizmusnak szerin-
te az új-vesztfáliai világban is lesz létjogosultsága, de 
ennek működését eddig is függetlenként kezelte   
attól, amit Emberi Jogi Birodalomnak nevez. Az 
 új-vesztfáliai világtól ezenkívül azt várja, hogy az 
emberi jogi aktivizmusra költött donori pénzek is 
egyenlőbben oszlanak majd meg a Globális Észak és 
Dél kö zött. „Talán Soros Györgynek nem a Human 
Rights Watch-nak kellett volna 100 millió dollárt 
adnia, hanem a Dél szervezeteinek, rájuk bízva, hogy 
hogyan költik el a pénzt, amint azt a Ford Alapít-
vány teszi most,” írja.20 A változás egyik fő pozitív 
hozadékát a képmutatás visszaszorulásában és az 
őszinteség fokozódásában látja, hiszen szerinte az 
amerikai hegemónia végével Kína és Oroszország 
sem tesz majd erőfeszítést arra, hogy különféle nagy-
hatalmi beavatkozásait humanitárius köntösbe öltöz-
tesse annak érdekében, hogy megfeleljen a nemzet-
közi közösség ezirányú elvárásainak.21 
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Eric Posner „Az emberi jogok alkonya” című köny- 
vében arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a nemzet-
közi emberi jogi rendszer történetét, illetve ezen ke-
resztül azt, hogy az egyes államok miért hoznak lét-
re és miért fogadnak/utasítanak el nemzetközi em beri 
jogi egyezményeket. Feltárja azokat a tényezőket, 
amelyek miatt szerinte ezek az egyezmények nem ké-
pesek valóban eredményesen működni. Ilyen ténye-
ző például az, hogy az egyezményekhez nem kapcso-
lódnak végrehajtó, illetve kikényszerítő mechaniz-
musok; hogy az egyezmények szövege túl általános, 
és hogy az emberi jogok száma túlzottan megnőtt 
(Posner háromszáz különböző 
emberi jogot számolt össze).22 

Posner Hopgooddal ellentét-
ben nem kifogásolja a nemzetkö-
zi emberi jogi egyezmények, in-
tézmények vagy szervezetek (vélt) 
képmutatását és kettős mércéjét. 
Elismeri azt, hogy az emberi jo-
gok a nemzetállamok jogrend-
szerébe, politikai döntéshozata-
lába beépülve jelentősen hozzá-
járultak bizonyos alapvető értékek 
érvényesüléséhez. Az emberi jogok nemzetközi jog-
ban való érvényesülését vizsgálva azonban megálla-
pítja, hogy a rendszer alapvető problémája az, hogy 
nem végrehajtható és nem eredményes. Szerinte a 
kettős mérce is a végrehajtás során jelenik meg, nem 
inherens része az emberi jogi rendszernek. Pos ner 
amellett érvel, hogy az emberi jogok fő hibája a naiv  
idealizmus, ami szerint a közjót a világ összes orszá-
gában le lehet bontani egy sor egyetemes szabályra, 
amelyeket aztán pártatlanul végre lehet hajtani.23

Posner szerint a nemzetközi emberi jogi egyezmé-
nyek eredménytelenségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy ezek az egyezmények nagyrészt az 1970-
es és az 1980-as években jöttek létre. A kommunis-
ta rendszerek bukása óta eltelt évtizedek során, ami-
kor már hatályban voltak ezek az egyezmények, Pos-
ner szerint nem javult a helyzet. Az emberi jogi 
egyezmények tehát nem fokozták az emberek jólé - 
tét, és nem tették szabadabbá a világot. A liberális 
 demokráciák csupán azért csatlakoznak ezekhez az 
egyezményekhez, mert gyakorlatilag kockázatmen-
tesnek tartják a csatlakozást. Nincs ugyanis olyan ha-
talom, amely a nemzeti szuverenitás rovására be tud-
ná tartatni velük az egyezményeket, míg ők a más 
nemzetállamok belpolitikájába való beavatkozásaikat 
alá tudják támasztani az emberi jogi egyezmények-
kel. Pedig, mutat rá Posner, a fejlett nyugati demok-
ráciák is gyakran sértik meg az emberi jogokat. Gon-
doljunk csak a „terrorizmus elleni háború” nevében 
elrabolt és megkínzott foglyokra, vagy az etnikai ki-

sebbségekhez tartozók tömeges bebörtönzésére a 
„drog elleni háború” nevében. 

Könyve utolsó fejezetében Posner konstruktív kri-
tikai észrevételeket tesz arra vonatkozóan, hogy mi-
ként lehet az emberi jogoknak ténylegesen érvényt 
szerezni.24 Ebben a fejlett országok szegényebb or-
szágok számára nyújtott gazdasági fejlesztési támo-
gatásait állítja példaként. Ezen a területen ugyanis 
szerinte már bebizonyosodott, hogy a hosszú távú se-
gélyezésen alapuló fejlesztési programok nem képe-
sek stabil fejlődést eredményezni a fejlődő országok-
ban. A „Washingtoni Konszenzus” neoliberális gaz-

dasági modelljének erőltetése is 
csak bajt hozott. A fő probléma 
szerinte az, hogy a nyugatiak ci-
vilizációs küldetésüknek tartják, 
hogy mindenhol ugyanazt a mo-
dellt erőltessék rá a kulturális és 
társadalmi sajátosságok szem-
pontjából eltérő országokra. 
Csak is a helyi szintű, rövid távú, 
folyamatosan monitorozott, az 
innovációnak és kísérletezésnek 
teret engedő projektekkel lehet 

hosszú távon pozitív változást elérni. 
Posner szerint fel kell adni a humanitárius nem-

zetközi jogszabályok uniformizált végrehajtásán ala-
puló megközelítést is, és ideológiai helyett empirikus 
alapokra kell helyezni a jólét és szabadság promóci-
óját. Szerinte előfordulhat, hogy ha egy gazdag or-
szág a politikai vélemény kinyilvánításának szabad-
ságához vagy a kínzás tilalmához köti feltételül egy 
szegényebb ország támogatását, azzal nem segíti elő 
az ott élő emberek jólétét. A donor országoknak min-
den esetben egyedileg kell elbírálnia, hogy az adott 
beavatkozás előmozdítja-e az adományozott ország 
lakóinak jólétét – és nem pedig ugyanazon emberi 
jogi normák betartásának feltételéhez kötni a támo-
gatást. Elismeri, hogy ezzel fel kell adni az emberi 
jogi rendszer egyik fő előnyét: azt, hogy minden or-
szágra alkalmazható eszközt kínál, egyetemes krité-
riumok szerint. De mivel ez a megközelítés amúgy 
sem volt sikeres, Posner szerint a nemzetközi közös-
ség nem veszítene sokat a feladásával.25 

Samuel Moyn emberi jogokkal kapcsolatos köny-
vei közül az elsőnek – „Az utolsó utópia: Az emberi 
jogok a történelemben” – fő tézise, hogy az emberi 
jogi mozgalom nem a második világháború utáni glo-
bális összefogás révén született meg, hanem az 1970-
es években. Külön fejezetet szentel annak bizonyítá-
sára, hogy a gyarmatosítók elleni küzdelem nem 
 feleltethető meg az emberi jogi mozgalomnak, azt el-
sősorban nacionalista és marxista eszmék motivál-
ták.26 Az emberi jogok eszméje Moyn szerint egé-

AZ EMBERI JOGI EGYEZMÉNYEK 
TEHÁT NEM FOKOZTÁK AZ EM-
BEREK JÓLÉTÉT, ÉS NEM TETTÉK 
SZABADABBÁ A VILÁGOT. A LI-
BERÁLIS DEMOKRÁCIÁK CSU-
PÁN AZÉRT CSATLA KOZ NAK 
EZEKHEZ AZ EGYEZMÉNYEK-
H EZ ,  M E RT GYA KOR L AT I 
LAG KOCKÁZATMENTESNEK 

TARTJÁK A CSATLAKOZÁST
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szen az 1970-es évekig periférikus jelenség maradt, 
és nem motivált tömegmozgalmat. A prágai tavasz 
kudarca keleten, Pinochet puccsa Chilében bebizo-
nyította, hogy a demokratikus szocializmus kísérle-
tét sem a szovjet, sem az amerikai érdekszférában 
nem tűrik el a nagyhatalmak.27

A nyugati és keleti 68-as mozgalmak kifulladásá-
val a társadalom radikális átalakításának, illetve az 
„emberarcú szocializmus” baloldali utópiájának is le-
áldozott, és helyébe egy új utópia lépett: az emberi 
jogok utópiája. „A nyugatiak lemondtak a forrada-
lom álmáról – nem csak saját maguk, de az egykor 
általuk uralt harmadik világ számára is –, és új tak-
tikát választottak, egy olyan világ látomásától hajt-
va, ahol utópikus értékeiket az emberi jogok nemzet-
közi törvénye őrzi, és mechanizmusa hajtja végre” – 
állítja Moyn.28 Az emberi jogok éve 1977 volt: ebben 
az évben iktatták be az USA-ban Carter elnököt, aki 
új külpolitikai doktrínájának középpontjába az em-
beri jogokat helyezte. És ebben az évben kapott No-
bel-békedíjat az Amnesty International a chilei puccs 
áldozatai érdekében végzett munkájáért.29 

Moyn az emberi jogok történetíróit az egyházi tör-
ténetírókhoz hasonlítja, akik nem hajlandóak eltér-
ni attól a kánontól, hogy az emberi jogok eszméje 
mindig is jelen volt a történelemben, az emberi jogi 
mozgalom pedig a második világháború tapasztala-
tainak hatására globális mozgalomként bontakozott 
ki. Saját magát az emberi jogi mozgalom csodálói kö-
zé sorolja ugyan, de ezt a szemléletet dogmatikusnak 
tartja.30 

Moyn újabb, „Nem elég: emberi jogok egy egyen-
lőtlen világban” címmel publikált könyvének a célja 
annak bemutatása, hogy miként járult hozzá a neo-
liberális világrend megszilárdulásához az emberi jo-
gi mozgalom. A könyv kiindulópontja Naomi Klein 
2007-ben megjelent bestsellere, a „Sokkdoktrína” 
(The Shock Doctrine)31 (amelynek érveit később Susan 
Marks nemzetközi jogász fejlesztette tovább egy 
2012-es esszéjében32). Klein párhuzamot von az em-
beri jogi mozgalom és a neoliberális doktrína szüle-
tése között. Szerinte ezek egyfajta ikermozgalmak: 
mindkettő a hetvenes években alakult ki abban a for-
mában, amilyennek ma ismerjük. Példaként Pino-
chet chilei puccsát és diktatúráját hozza fel, amely a 
„chicagói fiúk” sokkdoktrínájának átvételével véres 
laboratóriumi kísérletként szolgált a neoliberalizmus 
számára. 

Klein értelmezésében a neoliberalizmus három 
politikai pilléren nyugszik: a közszféra privatizáció-
ján, a vállalati szektor deregulációján, valamint a vál-
lalati és jövedelmi adók csökkentésén, amit a közki-
adások csökkentésével kompenzálnak. Szerinte az 
emberi jogi mozgalom (konkrétabban az Amnesty 

International) hozzájárult a neoliberalizmus sike réhez 
azzal, hogy nem mutatott rá arra a kapcsolatra, ami 
a latin-amerikai diktatúrák és a neoliberális sokk-
doktrína ezen elemei között fennállt – és kizárólag 
semlegesen, a valódi okok és mozgatórugók feltá rása 
nélkül tárgyalta az adott rezsimek jogsértéseit. Ebben  
az értelmezésben az emberi jogi mozgalom nem más, 
mint a neoliberalizmus kísérőjelensége, mi több, za-
varkeltő eszköze, amely eltereli a figyelmet, és eltérí-
ti, konszolidálja, megszelídíti a rendszerellenes ener-
giákat. Osztozik a kollektivizmussal szembeni gya-
nakvásban és az individualizmusra helyezett hang- 
 súlyban a neoliberalizmussal.

Moyn nem mindenben ért egyet Kleinnel.33 Egy-
részt túlzónak tartja, és elutasítja Kleinék álláspont-
ját arról, hogy az emberi jogi mozgalom felelős len-
ne a neoliberalizmusért, vagy hogy az egyéni szabad-
ságjogok iránti elkötelezettsége közös tőről fakadna 
a neoliberalizmus individualizmusával. Ugyanakkor 
egyetért azzal, hogy az emberi jogi mozgalom a mai 
formájában a neoliberalizmussal párhuzamosan ala-
kult ki a hetvenes években, és hogy egyfajta komp-
romisszumot kötött azzal. Moyn szerint ugyanis a 
hetvenes évektől kezdve az emberi jogi mozgalom-
ban az egyenlőség (’equality’) eszméjével szemben 
előtérbe került az elegendőség (’sufficiency’) eszmé-
je.34 Ez azt jelenti, hogy a mozgalom nem törekedett 
többé arra, hogy a társadalmat egyenlőbbé tegye, 
hogy a szupergazdagok vagyonát, hatalmát korlátoz-
za, újraelossza. Megelégedett azzal, hogy a nagyon 
szegényeket kiemelje a nyomorból, és a társadalom 
marginalizált, kisebbségi csoportjait integrálja a rend-
szerbe. Az emberi jogok garantálják a státuszegyen-
lőséget, de a disztributív egyenlőséget nem.35

Moyn szerint az újonnan kialakuló demokráciák-
ban, többek között Magyarországon a rendszervál-
tás után, az emberi jogi szervezetek kialakulása, az 
emberi jogi szemlélet előretörése párhuzamosan folyt 
a neoliberális gazdasági reformokkal: gyakran ugyan-
azok a kormányok támogatták mindkettőt.36 A po-
litikai szabadság és a piac szabadsága szinonimákká 
váltak. Bár a korábbi disszidens mozgalmak gyakran 
a demokratikus szocializmust tűzték a zászlajukra, a 
rendszerváltás után az államszocializmus szinte azon-
nal vadkapitalizmusnak adta át a helyét. Minden, ami 
a szocializmussal kapcsolatos volt, negatív felhangot 
kapott, és a múlt részévé nyilváníttatott. 

A korábbi disszidensek vagy a posztszocialista elit-
tel karöltve vettek részt a neoliberális sokkterápiában, 
vagy elszigetelődtek.37 A remény, hogy a nyolcvanas 
években a munkásmozgalmi (pl. Szolidaritás), a li-
berális és a katolikus-konzervatív csoportok között 
sike rült összhangot teremteni, és hogy ez egyfajta 
harma dik utas fejlődési pályára állítja a kelet-közép 
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 euró  pai államokat, illúziónak bizonyult. Így a nép 
szemében az emberi jogi alapon álló jogállami, vala-
mint a neoliberális alapon álló gazdasági reformok 
azonosnak és elválaszthatatlannak tűntek. Az utób-
bi negatív hatásait (az egyenlőtlenség és a létbizony-
talanság növekedése) az előbbinek is tulajdonították, 
és a növekvő létbizonytalanság közepette az (egyéb-
ként korlátozott) emberi jogi vívmányokat a társada-
lom széles rétegei nem igazán tudták értékelni.38

„Az igazi probléma az emberi jogokkal, mikor a 
piaci fundamentalizmussal történeti összefüggésben 
tekintünk rájuk, nem az, hogy támogatják a neolibe-
ralizmust, hanem az, hogy a piaci 
fundamentalizmus sikerével szem-
ben elméleti szinten közönyösek, 
gyakorlati szinten pedig hatásta-
lanok” – írja Moyn.39 „A neolibe-
ralizmus megváltoztatta a világot, 
az emberi jogi mozgalom pedig 
erre egyáltalán nem jelentett ve-
szélyt. Az emberi jogok tragédiá-
ja, hogy miközben lekötik a glo-
bális képzelőerőt, eddig kevés vagy éppen semmi ha-
tásuk nem volt, csupán csipkedik a neoliberális óriás 
bokáját, amely zavartalanul és ellenállás nélkül foly-
tathatja útját.”40 

Moyn nem vonja ugyan kétségbe az emberi jogok 
hasznosságát – de túlzónak tartja azt a szerepet, ame-
lyet a társadalmi igazságosságért folytatott küzde-
lemben betöltenek. Az emberi jogokat felelősnek 
tartja az emberiség ambícióinak korlátozásáért és 
instrumentalizálásáért, illetve annak akadályozásá-
ért, hogy kibontakozhasson egy általánosabb moz-
galom, amely az egyenlő és igazságos társadalomért 
harcol. Az emberi jogok szerinte nem elégségesek ah-
hoz, hogy az emberiség meghaladja az egyenlőtlen-
séget és az abból fakadó problémákat.41 

AZ EMBERI JOGI MOZGALOM 
VÉDELMÉBEN

Az emberi jogokkal, illetve az emberi jogi intézmé-
nyekkel és szervezetekkel kapcsolatos kritikák kez-
dettől élénk reakciót váltottak ki a tudományos élet 
egyes képviselői, valamint az emberi jogi szervezetek 
és munkatársaik körében. Kenneth Roth, a Hu man 
Rights Watch igazgatója például a New York Review 
of Books folyóirat hasábjain részletes recenziót közölt 
Hopgood könyvéről.42 „Megtalálható az igazság 
mag ja abban, amit Hopgood ír” – ismeri el ebben 
Roth, –  „de sok benne a valóság karikatúrája is.” Az 
emberi jogi egyezmények hatását nem azon jelen - 
tések alapján kell megítélni, amelyekben jogászok 

összegyűjtik, hogy az egyes kormányok pontosan 
 melyik egyezmény melyik cikkelyét sértették meg. 
Sokkal inkább abban, hogy a jogsértések részletes do-
 kumentálásával és a közvélemény elé tárásával az em-
beri jogi szervezetek nyomást gyakorolnak a kor-
mányzatokra a jogsértések beszüntetését illetően. Az 
egyezmények sokkal inkább a közvélemény erején ke-
resztül fejtik ki a hatásukat, mintsem az egyezmé-
nyek megsértőivel szembeni jogorvoslati lehetősége-
ket biztosító jogi mechanizmusokon keresztül. Ez 
fordítva is igaz: amennyiben az egyezménysértő cse-
lekmények nem váltják ki a közvélemény felháboro-

dását, az egyezmények társadalmi 
hatása elhanyagolható.

Roth példákat is hoz arra, ami-
kor a nemzetközi közvélemény 
ereje meghátrálásra kényszerítette 
az önkényuralmat. Yoweri Muse-
veri washingtoni látogatása előtt 
például a negatív sajtóvisszhang 
hatására alkotmányellenesnek mi-
nősítették Ugandában a homosze-

xualitás-ellenes törvényt. A burmai katonai junta pe-
dig teret engedett a korlátozott demokratizálásnak a 
nyugati közvélemény által kikényszerített szankciók 
elkerülése érdekében. Roth visszautasítja azt a vádat, 
miszerint itt csak az „elitmobilizálásról” lenne szó, 
mint azt Hopgood állítja. A Human Rights Watch 
például milliókat mozgósító kampányokat folytatott le 
a közelmúltban, a közösségi média erejét használva. 

Roth szerint Hopgood elmulasztja megemlíteni 
azokat a helyi csoportokat, amelyek nem tartoznak a 
nagy nemzetközi szervezetekhez, mégis gyakran lép-
nek fel hatékonyan helyi szinten az emberi jogok 
megsértőivel szemben. Roth szerint az emberi jogi 
mozgalom nem a Nyugat által uralt és indoktrinált 
mozgalom. Sőt, a nagy emberi jogi szervezetekben 
sem kizárólag a nyugati aktivisták dominálnak. Az 
általa vezetett Human Rights Watch 415 munkatár-
sa például 47 ország 76 nemzetiségét képviseli, az 
Amnesty International 530 munkatársa pedig 30 or-
szág 68 nemzetiségét. (Továbbá, a Helsinki-mozga-
lom Moszkvából indult, oroszok alapították – a szer-
ző.) Roth szerint Hopgood nem vesz tudomást arról, 
hogy a felemelkedő új hatalmak, Kína, Oroszország 
vagy Brazília területén jelentős és aktív emberi jogi 
mozgalmak alakultak ki. Ami az elitizmus vádját il-
leti, Roth szerint nem a tömegektől való elzárkózás 
miatt van szükség képzett humánerőforrásra, hanem 
az önkényes kormányzati intézkedések ellenőrzéséré-
nek hatékonysága céljából.

Az Amnesty International 2013-ban külön ki-
adványt szentelt Hopgood kritikájának.43 A Doutje 
Let tinga és Lars van Troost által szerkesztett kö-

MOYN NEM VONJA UGYAN 
KÉTSÉGBE AZ EMBERI JOGOK 
HASZNOSSÁGÁT – DE TÚL-
ZÓNAK TARTJA AZT A SZE-
REPET, AMELYET A TÁRSA-
DALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT 
FOLYTATOTT KÜZDELEMBEN  

BETÖLTENEK.
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tetben maga Hopgood is lehetőséget kapott, hogy 
újra összefoglalja vádjait az emberi jogi mozgalom-
mal szemben.44 A kötet egyik szerzője, Todd Land-
man részletesen elemzi az emberi jogi egyezmények 
és intézmények hatását vizsgáló legújabb szakiro-
dalmat. Megállapítja, hogy a közelmúlt jogsértése-
ire reagáló nemzeti és nemzetközi jogi mechaniz-
musok (amnesztia, történelmi jóvátételi bizott ságok, 
bíróságok stb.) pozitív társadalmi hatásai empirikus 
vizsgálatok révén mérhetőnek és létezőnek bizonyul-
tak.45 Landman továbbá rámutat arra is, hogy no-
ha valóban visszaszorulni látszik az európai és ame-
rikai gazdasági-politikai-katonai hegemónia, még 
távol van attól, hogy – Hopgood állítása szerint – 
átadja a helyét egy új vesztfáliai világrendnek. Jelen-
leg az egyedüli igazi kihívónak Kínát, illetve a Kí-
na által előrevetített alternatív világrend vízióját te-
kinti. Vagyis a jelenlegi egypólusú világ inkább egy 
kétpólusú világrend felé mozdul, és nem pedig egy 
olyan multipoláris világrend felé, mint amilyenről 
Hopgood ír.46

A kötet egy másik szerzőjének, Steve Crawshaw-
nak Hopgood könyve a Monty Python híres jelene-
tét juttatta eszébe, amelyben a zsidó mozgalmárok 
felteszik a kérdést: „Vajon mit tettek értünk a róma-
iak?”47 Az emberi jogi mozgalom hatására tömeggyil-
kosok kerültek bíróság elé, olyan egyezményeket fo-
gadtak el, amelyek jelentősen korlátozzák a nemzet-
kö zi fegyverkereskedelmet, lelkiismereti okból 
be börtönzött emberek ezrei kerültek szabadlábra, 
visszaszorult a halálbüntetés alkalmazása – és Hop-
good még mindig azt kérdezi, hogy: „na jó, de ezen 
kívül mit tettek értünk az emberi jogok”? Crawshow 
elismeri, hogy egyre erősödő ellenállás tapasztalha-
tó a multilaterális emberi jogi egyezmények és me-
chanizmusok tiszteletben tartásával szemben, első-
sorban Kína és Oroszország részéről, de a folyama-
tok mégsem egyértelműen negatívak – és a helyzet 
egyébként soha nem volt ideális. Tömeggyilkosságok 
idején a világ mindig is inkább választotta a félrené-
zést, mint a beavatkozást, de az elmúlt évtizedekben 
egyértelmű haladást lehetett tapasztalni. Hopgood 
úgy állítja be, mintha a Nemzetközi Büntetőbíróság 
(ICC) a nyugati nagyhatalmak zsebében lenne, és 
ezért kizárólag a Globális Dél jogsértőinek ügyeivel 
foglalkozna, illetve konkrétan Afrika-ellenes lenne 
– ezzel gyakorlatilag maguknak a szóban forgó jog-
sértőknek a narratíváját teszi a magáévá. Valójában 
az ICC, amelynek vezető munkatársa között több af-
rikai is van, nem tehető felelőssé azért, hogy az USA 
vonakodik az ebben a mechanizmusban való részvé-
teltől.48

Hopgooddal szemben az egyik legrelevánsabb kri-
tikát César Rodríguez-Garavito tanulmánya tartal-

mazza.49 Rodríguez-Garavito öt pontban sorolja fel, 
hogy mit tart megfontolásra méltónak Hopgood kri-
tikájából: 1) a rendszer rugalmatlan: helyi szinten na-
gyobb rugalmasságra lenne szükség a szabályok al-
kalmazása terén (pl. Kolumbiában, ahol a szerző él, 
a Kolumbia Fegyveres Forradalmi Erői nevű gerilla-
szervezettel folytatott béketárgyalásokat illetően), 2) 
a mozgalmat legalizmus, „eljogászosodás” jellemzi: 
túl nagy hangsúlyt kapnak a jogi normák, és túl nagy 
szerepet a jogászok, 3) a jogszabályokat önmaguk-
ban való célként kezelik ahelyett, hogy eszközként 
kezelnék az emberek életkörülményeinek javítására; 
4) az Észak és Dél közötti aszimmetria: a fejlett or-
szágok jogvédő szervezetei kapják a források 70%-át, 
és ezért ők határozzák meg a mozgalom prioritásait; 
5) tisztázatlan, hogy hogyan mérjük a mozgalom 
eredményességét: gyakran a létrehozott „végtermé-
kekre” (’output’) és nem a tényleges eredményre (’out-
come’) összpontosít az értékelés.50 

Rodríguez-Garavito szerint háromféleképpen re-
agálhatunk a kritikákra: 1) tagadással, 2) ünneplés-
sel és 3) rekonstrukcióval. Ez utóbbi pozíciót tartja a 
legkonstruktívabbnak, hiszen ez arról szól, hogy a 
kritikákból megpróbáljuk felhasználni azt, aminek a 
segítségével eredményessé tehetjük az emberi jogo-
kért folytatott munkánkat. Hopgood kritikájának az 
egyik fő gyengesége szerinte éppen az a szemlélet, 
amit maga Hopgood is kritizál: hogy túlságosan a 
fejlett nyugati világra összpontosít, annak forrásait 
dolgozza fel, és nem ismeri eléggé az emberi jogi 
mozgalmat a Globális Délen, azt egzotikus „más”-
ként kezeli, és misztifikálja. Ez a magyarázata annak 
is, hogy nem érti és nem értékeli az emberi jogok és 
az Emberi Jogok közötti pozitív kapcsolatot: a helyi 
jogvédők és a globális mechanizmusok együttműkö-
désében rejlő lehetőségeket. Az argentínai „Plaza de 
Mayo anyái” emberi jogi mozgalom jelentős sike-
reihez például hozzájárult a nemzetközi emberi jogi 
szervezetek hathatós támogatása. A digitális kommu-
nikáció korában a globális együttműködések lehető-
sége és jelentősége számottevően megnövekedett, to-
vábbá a horizontális, decentralizált hálózatok kerül-
tek előtérbe a vertikális hierarchiákkal szemben.51

Rodríguez-Garavito szemléletváltást tart szüksé-
gesnek, és az emberi jogok világát egységes mozga-
lom vagy intézményrendszer helyett ökoszisztéma-
modellben fogja fel, amelyben a sokféleség a lényegi 
elem. Ebben tudatosan ügyelni kell az aszimmetri-
kus hatalmi dinamikák ellensúlyozására. Ennek az 
ökoszisztémának magába kell foglalnia azokat a szo-
ciális és gazdasági jogokat is, amelyeket korábban a 
klasszikus jogvédő iskola képviselői (Aryeh Neier, 
Kenneth Roth) elutasítottak, de a globális Dél jog-
védői a zászlajukra tűztek.52 
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Más irányból, történeti megközelítésből bírálja 
Hop   good, Posner és Moyn írásait Steven L. B. Jen-
sen, aki az emberi jogi rendszer és mozgalom kiala-
kulását veszi górcső alá 2016-ban megjelent művé-
ben, amelynek címe magyarra fordítva: „Az emberi 
jogok keletkezése: az 1960-as évek, dekolonializáció 
és a globális értékek rekonstrukciója”.53 Szerinte a 
kritikusok egyetértenek abban, hogy bár az emberi 
jogok genezise a második világháború utánra tehető, 
az emberi jogi mozgalom kibontakozására első sorban 
az 1970-es években került sor, Jimmy Carter ameri-
kai elnök külpolitikai doktrínájának köszönhetően. 
Ebből következően a kritikusok 
mind a nyugati politikai hegemó-
nia eszközének, vagy legalábbis 
kísérőjének tekintették az emberi 
jogok eszméjét, amelyet a fejlett 
világ erőltetett rá a globális Dél-
re. Jensen szerint azonban ez a né-
zet nem tükrözi a valóságot, mi-
vel a források egyoldalú feldol-
gozásán alapul. Figyelmen kívül 
hagyja azokat a forrásokat, ame-
lyek egyértelműen bizonyítják, hogy az emberi jogi 
mozgalom létrejöttében kulcsfontosságú időszak volt 
az 1960-as évek. A gyarmati birodalmak felbomlá-
sának, majd azok helyén az önálló nemzetállamok 
kialakulásának kora. Ezen források elem zésével rá-
mutat arra, hogy a hatvanas évek elején a posztkolo-
nialista nemzetállamok egy csoportja (Ghána, Fü-
löp-szigetek, Jamaica, Costa Rica, Szenegál, Li béria) 
koalíciót hozott létre. Ez különösen fontos szerepet 
játszott az emberi jogi diskurzus formálásában és az 
ENSZ emberi jogi egyezményrendszerének megala-
pozásában. Jensen szerint a posztkoloniális korszak-
kal kapcsolatos történelmi amnéziával magyarázha-
tóak azok a nézetek, amelyek az emberi jogi rend-
szerben kizárólag a nyugati hatalmak imperialista 
törekvéseit látják.54 

Ha Hopgood az emberi jogi rendszer legvehemen-
sebb kritikusa, akkor Kathryn Sikkink az emberi 
jogok  egyik legvehemensebb védelmezője. Albert 
Hirsch mann tanítványaként elveti az önmagáért va-
ló akadémikus kutatást – szerinte a társadalomtudo-
mánynak nem csak azzal kell foglalkoznia, hogy egy 
adott rendszer kritikáját nyújtsa, hanem éppen any-
nyira kell konstruktív megoldási javaslatokkal is szol-
gálnia. Érdeklődése elsősorban az emberi jogok ha-
tásvizsgálatát célzó empirikus kutatásokra terjed ki. 
A „realista” elemzőkkel szemben Sikkink vallja, hogy 
a nemzetközi politika alakulásában nem mindig ki-
zárólag a nagyhatalmi érdekek és a gazdasági moz-
gatórugók játszanak szerepet, hanem az eszmék, va-

lamint az eszmékért küzdő nem kormányzati szer-
vezetek, ENSZ ügynökségek és kormányzati szervek 
„transznacionális érdekérvényesítő hálózatai” is.55 

2011-ben megjelent könyvében, az „Igazság kasz-
kádjában”56 Sikkink annak bizonyítására tett kísér-
letet, hogy az új trend, miszerint politikai vezetőket 
büntetőjogi felelősségre vonnak korábbi bűneik mi-
att, pozitív hatással járt. Latin-amerikai, afrikai és 
ázsiai példák során keresztül mutatja be, hogy mi-
ként javították az elszámoltathatóság kultúráját a po-
litikai vezetők nagy közérdeklődés mellett zajló bí-
rósági tárgyalásai. Sikkink könyvében bemutatja, 

hogy az elkötelezett, eszmékért 
küzdő emberek, akiket gyakran 
naiv idealistáknak bélyegeznek, 
igenis képesek arra, hogy megvál-
toztassák a világot. Erre a könyv-
re írt recenziót Sa mu el Moyn, aki 
szerint nincs bizonyíték arra, hogy 
a nemzetközi büntetőbíráskodás 
segít a jövőbeni emberiesség elle-
ni bűnök megakadályozásában, a 
világ igazságosabbá tételében.57 

Moyn szerint a ICC egy olyan oázis, amely azért jö-
hetett létre, mert az emberek már nem keresték az 
ígéret földjét, ahol az egyenlőbb világért folytatott 
harc többről szól, mint a múltbeli bűnök büntetése. 

Sikkink 2017-ben megjelent könyvének „A remény 
bizonyítéka: Hogyan működtessük az emberi jogokat 
a 21. században” címet adta.58 A munka átfogó elem-
zésnek és kritikának veti alá azokat a kritikákat, 
amelyek  az elmúlt években jelentek meg az emberi jo-
gi rendszerrel kapcsolatban. Ezek között Hopgood, 
Posner és Moyn könyveit is. Sikkink Jen sen hez hason-
lóan az emberi jogok történetének alternatív nar ra tí-
váját kínálja, amelyben az emberi jogi mozgalom ki-
alakulásában a második világháború utáni évtizedek, 
illetve a globális Dél szerepét hangsúlyozza a 70-es 
évek amerikai intervencionalizmusával szemben. 

Sikkink könyve optimista narratívát kínál az em-
beri jogok fejlődéséről, amely sokban rokon Steven 
Pinker „Felvilágosodást most” (Enlightenment now)59 
című könyvének üzenetével: a világ alapvetően jó 
irányba halad, a visszaesések ellenére a történelem az 
igazság felé ível, de kognitív tévedések és optikai csa-
lódások áldozataként hajlamosak vagyunk ennek az 
ellenkezőjét hinni. Sikkink saját megközelítését mes-
tere, Albert Hirschmann nyomán „posszibilizmus-
nak” nevezi. Eszerint a visszaesés, a visszafejlődés 
nem a haladás és fejlődés ellentéte, hanem szerves ré-
sze, hiszen a valódi innovációt nem a tervezett fejlő-
dés, hanem az előre nem látott, be nem tervezett aka-
dályok viszik előre.60 

JENSEN SZERINT A POSZT KO-
LONIÁLIS KORSZAKKAL KAP-
CSOLATOS TÖRTÉNELMI AM-
NÉZIÁVAL MAGYARÁZHATÓ-
AK AZOK A NÉZETEK, AME-
LYEK AZ EMBERI JOGI REND-
SZERBEN KIZÁRÓLAG A NYU-
GATI HATALMAK IMPERIA-
LISTA TÖREKVÉSEIT LÁTJÁK
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A könyv külön fejezetet szentel annak,61 hogy be-
bizonyítsa: már a második világháború után, az Egye-
temes Nyilatkozat előkészítésében is kulcsszerepet 
játszottak a nyugati világon kívülről érkezett aktivis-
ták. Ők gyakran a vonakodó nagyhatalmak ellené-
ben tartották napirenden az emberi jogokat, és ezen 
belül is például a nők jogait vagy az etnikai disz-
krimináció tilalmát. Főként latin-amerikai példákon 
keresztül mutatja be, hogy a nemzetközi rendszer in-
novációi nem mindig a fejlett világból érkeztek. Il-
letve, hogy a latin-amerikai aktivisták sokat köszön-
hettek az emberi jogok nemzetközi rendszerének azt 
illetően, hogy fel tudtak lépni a zsarnokság helyi 
megnyilvánulásaival szemben. Cáfolja, hogy az em-
beri jogok eszméje kizárólag a liberalizmusból és a 
kereszténységből származik. Szerinte valójában egy 
olyan eszmerendszerről van szó, amelyet a különféle 
világnézetű és kultúrájú, vallású emberek közötti fo-
lyamatos eszmecsere és konfliktus formált és alakí-
tott.62 

Egy másik fejezetben63 Sikkink arra tesz erőfeszí-
tést, hogy áttekintse az emberi jogok hatásával kap-
csolatos empirikus kutatások eredményeit. Az emberi  
jogok nem mindig és mindenhol működtek, azonban 
hosszú távú, nemzetközi trendeket vizsgálva megál-
lapítja, hogy igenis tartós, pozitív hatással jártak. Ez-
zel kapcsolatban egyik kritikusa, Patrick William 
Kelly történész a Los Angeles Review of Books hasáb-
jain megjegyzi, hogy Sikkink a „megerősítési torzí-
tás” (’confirmation bias’) hibájába esik, mivel csakis 
olyan forrásokat gyűjtött össze, amelyek a saját tézi-
sét igazolják.64 Ez persze elmondható Hopgood, Pos-
ner és Moyn könyveiről is. 

Sikkink kiemeli, hogy az eredményesség mérésé-
hez nagy szükség van annak meghatározására, hogy 
mihez képest eredményes az emberi jogok rendsze-
re. A kritikusok gyakori hibájának azt tartja, hogy az 
eredményességet egy ideális szcenárióhoz, az embe-
ri jogi egyezményeknek való teljes megfeleléshez vi-
szonyítva vizsgálják. Szerinte a valóságban paradox 
módon azt eredményezheti az emberi jogok eredmé-
nyessége, hogy az emberek a helyzet rosszabbodását 
észlelik. Hiszen ha egyre nagyobb hangsúlyt kapnak 
az emberi jogok, akkor egyre inkább felfigyelünk 
azokra a jogsértésekre is, amelyeket korábban látha-
tatlanok voltak számunkra.65 

Hopgooddal szemben Sikkink úgy látja, hogy nem 
lehet éles különbséget tenni a helyi emberi jogi szer-
vezetek és a nemzetközi emberi jogi „elit” között – 
hiszen az előbbiek sikere gyakran az utóbbiak támo-
gatásán múlik.66 Az emberi jogi mozgalom nem fe-
lülről lefelé irányított, hanem egymást kiegészítő 
szervezetek együttműködésén alapul. A helyi embe-
ri jogi szervezetek számára fontos, hogy saját orszá-

guk jogsértései a nemzetközi fórumok, például az 
ENSZ Emberi Jogi Bizottsága napirendjére kerülje-
nek, mivel ettől remélik a helyi érdekérvényesítő te-
vékenységük támogatását. 

Sikkink tárgyalja azt a kérdést is, hogy a katonai 
beavatkozás vajon eszköze lehet-e az emberi jogi 
egyezmények betartatásának. Ez az egyik olyan pont 
ugyanis, amelyet illetően az emberi jogi rendszert a 
legtöbb kritika érte. Michael Ignatieff (a CEU ké-
sőbbi elnöke) emberi jogi aktivistaként a „A kiseb-
bik rossz: politikai etika a terror korában” (Lesser evil: 
political ethics in an age of terror) című könyvében pél-
dául eljutott odáig, hogy támogassa az Irak elleni 
 háborút, sőt, a terroristák megkínzását is a népirtás 
elkerülésének céljára tekintettel.67 Sikkink szerint 
azonban a háború és az erőszak nem lehet az embe-
ri jogok expanziójának eszköze, többek között azért 
sem, mivel a kutatások szerint az erőszakmentes esz-
közök jóval eredményesebbek.68

Sikkink cáfolja azt a vádat, miszerint az emberi 
jogok kizárólag a fejlett országok elitjének a körében 
népszerűek. Ennek alátámasztásaként idéz egy több 
mint kilencezer fős mintán, a globális Dél hat orszá-
gában elvégzett felmérést, amelynek eredménye sze-
rint az emberi jogi szervezetek mindegyik országban 
stabilan népszerűek, és jelentős bizalmat élveznek, 
illetve jelentős a mobilizáló erejük.69 

„Az emberi jogokról szóló szakirodalom elemzé-
se és az aktivistákkal való beszélgetéseim során meg-
győződtem arról, hogy túl sok bennünk a kritika és 
a kétségbeesés, miközben túl kevés a remény, a ru-
galmasság és a hit, hogy képesek vagyunk változtat-
ni a dolgokon” – írja Sikkink.70 – „Természetesen alá-
zatosnak kell lennünk, különösen annak fényében, 
hogy milyen keveset tudunk, és milyen gyakran hi-
bázunk. Ennek a rugalmasságnak a forrása az a ké-
pesség, hogy tanulni tudunk a hibáinkból.”

A VITA ÉRTÉKELÉSE

Bár egy emberi jogi szervezet munkatársaként, jog-
védőként kétségkívül elfogult vagyok az emberi jogi 
mozgalom iránt, mindkét álláspont képviselőinek az 
érvei között vannak olyanok, amelyeket meggyőző-
nek tartok, és olyanok, amelyeket kevésbé. Hop good-
nak kétségkívül igaza van abban, hogy az emberi jo-
gi mozgalomban még mindig erősen érezhető az an-
golszász szervezetek és elitek túlsúlya. A legtöbbször 
nyugati donorszervezetek elvárásai, amelyek korlá-
tozzák az általuk adományozott pénz elköltésének 
módját, torzítják a helyi szervezetek, mozgalmak 
misszióját és napi munkáját. A szervezetek nem min-
dig azzal foglalkoznak, amire az ő megítélésük sze-
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rint a leginkább szükség lenne – hanem követik a do-
norpénzek mozgását, donoraik változó elvárásait.

Bár a transznacionális NGO-hálózatok valóban 
hatékony érdekérvényesítő tevékenységet végeznek, 
azonban a jogvédelmet professzionális szinten űző 
aktivisták könnyen elveszíthetik az élő kapcsolatot 
azzal a közösséggel, amelynek érdekeit érvényesíte-
ni hivatottak. Az előbb említett, donor részéről fel-
merülő elvárások mellett a nemzetközi intézmények-
kel, fórumokkal való együttműködés óhatatlanul a 
bürokratizálódás és technokratizálódás veszélyét rej-
ti magában. Ennek során az aktivisták gyakran ösz-
szekeverik munkájuk output- és outcome-jellegű ér-
tékelését. Az ENSZ genfi, New York-i vagy bécsi pa-
lotáiban, az EU brüsszeli intézményeiben elért, a 
nemzetközi folyamatokra gyakorolt hatásukat (pél-
dául, hogy mi kerül be egy ENSZ-határozat vagy 
egy tanácsi következtetés szövegé-
be) fogják fel az eredményesség 
indikátoraként. Pedig az ered-
mény az, ha ezek a dokumentu-
mok valóban képesek hatást gya-
korolni azoknak a közösségeknek 
az életére, akiknek a jogaiért küz-
dünk.

Egyetértek Samuel Moynnak 
azzal a tézisével, miszerint az 
 emberi jogi rendszer önmagában 
„nem elég”. A javak egyenlőbb el-
osztása, nagyobb mértékű társa-
dalmi igazságosság és egyenlőség 
nélkül az emberi jogi egyezmé-
nyek csak szépségtapaszt jelentenek egy olyan világ-
renden, amelyet a szupergazda gok irányítanak, és 
ahol a szupergazdagok döntik el, hogy kinek a jogai 
számítanak, és kinek a jogai nem. Hiszen maguk az 
emberi jogi intézmények, szervezetek sem függetle-
níthetik magukat a vagyon és a hatalom koncentrá-
ciójától. Kritikája ebből a szempontból nagyon fon-
tos, de nem következik belőle, hogy az emberi jogok 
szükségszerűen elterelnék a figyelmet az újraelosztás 
szükségességétől. 

Lehet, hogy az emberi jogok védelme nem ered-
ményez radikális, forradalmi változást a társadalom 
felépítményében. De az emberi jogi aktivizmus ettől 
még nem tekinthető a társadalmi egyenlőség mint 
cél feladásának, csak amiatt, mert az adott körülmé-
nyek között „csupán” ez a „kevésbé ambiciózus” utó-
pia tűnik megvalósíthatónak, mint Moyn állítja. 
A történelemből ugyanis megtanulhattunk mást is. 
Az olyan rendszerek, amelyek a nagyobb társadalmi 
egyenlőségre, a többség érdekeire, biztonságára, jó-
létére hivatkozva háttérbe szorították az emberi jo-
gokat, azok végül az egyenlőség ígéretét sem voltak 

képesek megvalósítani. Bár a totalitárius diktatúrák 
többsége ma már a múlté, nem söpörhetjük szőnyeg 
alá azt a történelmi tapasztalatot, amelyet ezeknek a 
félresiklott kísérleteknek a révén szerzett az emberi-
ség. Nem véletlen, hogy éppen az e téren a legkeve-
sebb közvetlen történelmi tapasztalattal rendelkező 
nyugat-európai és észak-amerikai radikális balolda-
li értelmiség tagjai azok, akik hajlamosak ezt a ta-
pasztalatot figyelmen kívül hagyni, miközben a ka-
pitalizmust kritizálják. 

Számomra nem elfogadhatóak és meggyőzőek 
azok a magyarázatok, amelyek teljesen elvetik a glo-
bális normatív jogelvek és jogszabályok kialakításá-
nak igényét. Amikor Posner arról ír, hogy nem sza-
bad uniformizált emberi jogi normákat „ráerőltetni” 
a fejlődő országokra, amit ennek alternatívájaként kí-
nál, az valójában rosszabb. Szerinte egyedi eseten-

ként kellene eldönteni, hogy mi 
szolgálja az adott országban élők 
„jólétét”. Ezzel pont az egyetemes-
séget, következetességet, elszá-
moltathatóságot és átlátható ságot 
küszöbölnénk ki a rendszerből; 
azt, ami az emberi jogok le gi ti má-
ció ját adja. Ezen túl pedig kiszol-
gáltatnánk az embereket a hatal-
mi önkény szeszélyének.

Jogvédőként túl gyakran szem-
besülünk azzal, hogy az emberi 
jogokat az egyes államok semmi-
be veszik. Az emberi jogokat vé-
dő nemzetközi intézmények pedig 

túl gyakran bizonyulnak fogatlan oroszlánoknak, 
vagy éppenséggel az is gyakori, hogy kettős mércét 
alkalmaznak. De ebből számomra nem az követke-
zik logikusan, hogy az elvekkel van a probléma, ha-
nem az, hogy az elvek érvényesülésével és végrehaj-
tásával. A jogsértésekkel szembeni eredményes fellé-
péshez szükségünk van arra, hogy ne csupán egyetlen 
kultúrára, vallásra vagy államra, hanem minden em-
beri lényre vonatkoztatható, közös normatív nyelvet 
beszéljünk. Hogy ne állhassunk többé tétlenül ak-
kor, ha egy nemzetállam a szuverenitására és kultu-
rális sajátosságaira hivatkozva gyilkolja le, börtönzi 
be a polgárait. A pusztán humanitárius értékekre va-
ló hivatkozás nem elég, mint ahogy nem elég egy he-
lyi aktivista csoport erre hivatkozó fellépése sem. 
Szükség van az emberi jogok normatív erejére, ami 
praktikusan alkalmazható egyedi helyzetekre, és kö-
vetkezetes, szisztematikus fellépést tesz lehetővé. 
Hopgood téved, amikor az Emberi Jogokat haszon-
talannak tartja az emberi jogok szempontjából. Az 
általa dicsőített spontán, helyi ellenállás aktivistái 
számára óriási erkölcsi erőt jelenthet, ha egy globális 

A VALÓSÁGBAN PARADOX 
MÓDON AZT EREDMÉNYEZ-
HETI AZ EMBERI JOGOK ERED-
MÉNYESSÉGE, HOGY AZ EMBE-
REK A HELYZET ROSSZABBO-
DÁSÁT ÉSZLELIK. HISZEN HA 
EGYRE NAGYOBB HANGSÚLYT 
KAPNAK AZ EMBERI JOGOK, 
AKKOR EGYRE INKÁBB FEL-
FIGYELÜNK AZOKRA A JOG-
SÉRTÉSEKRE IS, AMELYEKET 
KORÁBBAN LÁTHATATLANOK 

VOLTAK SZÁMUNKRA.
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mozgalom és egy normatív, (legalább elviekben) ki-
kényszeríthető emberi jogi rendszer áll mögöttük.

Aki a globális diverzitásra hivatkozva tagadja  
az egyetemes emberi jogok létjogosultságát, annak 
ugyanezen logikát követve az egyes államok, politi-
kai közösségek szintjén is tagadnia kellene az alkot-
mányos jogok legitimitását. Hiszen vajon hány olyan 
politikai közösséget találunk a világon, amelyek val-
lásilag, kulturálisan, politikai világnézet szerint tel-
jesen homogének lennének? Hány olyat, amelynek 
minden tagja ugyanazon értékrenden osztozik a he-
lyes életre és emberi kapcsolatokra vonatkozóan? Ha 
egy, a sokféleséget tiszteletben tartó, a pluralitást val-
ló nemzetállam képes minden polgárára vonatkozó 
alapvető jogokat elismerni, vajon a globális politikai 
közösség miért ne lenne képes minden emberi lény-
re vonatkozó emberi jogokat alkotni? 

Churchillt átköltve, az emberi jog a lehető legrosz-
szabb formája az egyetemes etikai alapelvek nem-
zetközi jogi normává alakításának, kivéve az összes 
többit. Az emberi jogok kritikájának az egyik leg-
gyengébb eleme éppen az, mint ami a liberális de-
mokráciák kritikájának. Bár a rendszer kétségkívül 
számos anomáliával terhelt, amelyek kritikája indo-
kolt és legitim, mégsem tudunk vele szemben rend-
szerszintű alternatívát felmutatni. A liberális demok-
ráciával szembeni jelenlegi kihívók (mint a létező 
hibrid rezsimek vagy a kínai önkényuralom, esetleg 
a csupán elméleti síkon létező alternatívák, mint az 
episztokrácia) nem képesek nagyobb jólétet és sza-
badságot teremteni az emberiség számára. Ameny-
nyiben mégis olyan kihívója akadna a liberális de-
mokráciának, amely az előbb említettek megterem-
tésére bizonyíthatóan képes, akkor nem lenne okunk 
arra, hogy ragaszkodjunk a liberális demokráciához. 
Így van ez az emberi jogokkal is: amennyiben sike-
rül egy hatékonyabb rendszert kialakítani a globá-
lisan osztott etikai elvek normatív érvényesítésére, 
 akkor nem kellene ragaszkodnunk az emberi jogok 
rendszeréhez. Ezzel a megoldással azonban a kriti-
kusok ez idáig adósok maradtak.

Az emberi jogokat – mint pozitív jogot – nem ke-
zelhetjük dogmaként. Az emberi jogok, az emberi 
jogi rendszer kritikája tehát nem csak elfogadható, 
de nélkülözhetetlen is. Folyamatosan arra késztet 
minket, hogy ütköztessük az elméletet a valósággal, 
monitorozzuk és értékeljük a jogszabályok alkalmaz-
hatóságát és végrehajtását, kiszűrjük az anomáliákat 
és a kettős mérce jelenségét, finomítsunk a jogsza-
bályokon, és megújult módon hajtsuk azokat végre. 
De az Egyetemes Nyilatkozatnak az „emberi család-
ra” vonatkozó, közösen vallott elveit nem tehetjük 
napi alkudozások tárgyává. A jogi normák megfo-

galmazása, kodifikálása, alkalmazása lehet relatív. Az 
emberi élet, méltóság és szabadság tisztelete viszont 
nem lehet relatív. Mint ahogyan az emberek kiirtá-
sát, megkínzását, megcsonkítását vagy megalázását 
sem ítélhetjük meg viszonylagosan.
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