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A Föld erőforrásainak rohamos ütemű elfogyasztása miatt nyilvánvalónak tűnik, hogy a 

szakembereknek és a politikusoknak a következő évek során szembe kell nézniük az olajcsúcs 

által okozott kihívásokkal.1 Mivel az olajcsúcs-jelenséggel kapcsolatban kevés tudás és 

tapasztalat áll rendelkezésre, tanulmányunk a Kubában kialakult, a Szovjetunió 1989-es 

összeomlását követő válság (az ún. „különleges időszak”) vizsgálatát tűzi ki célul, amely 

megtizedelte az országba áramló energia, élelmiszer és egyéb létfontosságú javak mennyisé-

gét. Tanulmányunk célja, hogy a 2008-ban Kubában gyűjtött adatok bemutatásán keresztül 

vitát kezdeményezzünk arról, hogy a nyugati országok és városok miként válaszolhatnának  

a globális erőforrások jövőbeli megfogyatkozására. A következőkben azokat a szakpolitikai 

intézkedéseket elemezzük, amelyeket a közlekedés, a mezőgazdaság, az energiaellátás és  

a várostervezés terén a válságra adott reakcióként bevezettek. Annak ellenére, hogy a kubai 

helyzet politikai jellegében eltér más országoktól, valamint hogy a nyersanyagcsökkenés 

hirtelen és felkészületlenül érte a szigetországot, úgy véljük, hogy az ott meghozott intézkedé-

sek szélesebb körben alkalmazhatók lennének más városokban, régiókban, de akár más 

országokban és kultúrákban is.

BEVEZETÉS

A kormányoktól kezdve egészen a helyi közösségekig, a társadalom minden rétegének fel 

kell készülnie a „hármas válságra”, amelyet a globális felmelegedés, az olajcsúcs és a Föld 

kulcsfontosságú erőforrásainak (pl. élelem) kimerülése, illetve ezek egyidejű bekövetkezése 

okoz (PCC 2007). Az, hogy a nyersolaj hordónkénti ára 2007 és 2008 között 72 dollárról 150 

dollárra nőtt (EIA 2008), a nyugati országokban valaha tapasztalt legsúlyosabb áremelkedé-

sek egyikét jelentette, és jelezte a kimerülő erőforrások katasztrofális hatását. A tény, hogy 

rövid távon az élelmiszer- és az olajár rekordmagasságba szökött, aggodalomra ad okot a 

hosszú távú következményekkel kapcsolatban, amelyek érintik az élelmezést, a migrációt,  

a polgárháborúkat és az egyenlőtlen fejlődést, tovább növelve ezzel a helyzet súlyosságát.

Habár 2009 áprilisában drasztikus esést követően az olaj ára hordónként kevesebb 

mint 50 dollárra csökkent, azóta újra 75 dollárra emelkedett. A gazdaságokat mind nem-

zeti, mind nemzetközi viszonylatban nyomás alatt tartja a gazdasági recesszió, ami miatt 

továbbra is kiemelkedően fontos az erőforrások és a fenntarthatóság kérdése. A klíma- és 

1  Az olajcsúcs (angolul peak oil) az olajkitermelés tetőzését jelenti, vagyis azt a pillanatot, amikor a 

legtöbb olajat termelik ki a világon. Az olajcsúcs elérése után a kitermelés mértéke csökkenni kezd, az 

árak pedig emelkednek. Egyes kutatások szerint a világ 2005–2006 környékén jutott túl az olajhozam 

csúcsán, azóta a kitermelést csak szinten tartani sikerült, növelni nem – a szerk.
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környezetváltozás megfékezése talán a jelenkor legnagyobb kihívása, azonban ezt gyakran 

elhomályosítják a helyi szintű és a rövid távú problémák. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozást és 

különösképpen az olajcsúcsot alábecsülik a fejlődő világ sok részén, ahol elsőbbséget élvez 

a modernizáció és a gazdagsági jólét. Hiába hozhatja el a modernizáció az életszínvonal 

és a foglalkoztatottság növekedését, valamint a fogyasztási javak bőségét, a megváltozó 

fogyasztói szokásokon és a visszafordíthatatlan földfelhasználáson (pl. urbanizáció, termőföl-

dek eltűnése) keresztül csak tovább fokozza a szűkös természeti erőforrások felhasználását. 

Annak következtében pedig, hogy a fejlődő országok igyekeznek felzárkózni a Nyugathoz, 

a Föld erőforrásainak fogyasztása is növekszik. Becslések szerint, ha a jelenlegi nyugati ter-

melési és fogyasztási statisztikák az egész világra érvényesek lennének, akkor a jelenleginél 

tízszer több létező erőforrásra lenne szükségünk (Carley és Spapens 1998).

Emellett a klímaváltozás és a fenntarthatóság iránti politikai elköteleződések idővel 

változnak – nemrég például a világgazdaságban bekövetkező válság homályosította el 

ezeket a célokat. Márpedig az általános tétlenség okozta veszteség óriási – Jowitt és Wintour 

(2008) a GDP 5–20%-ára becsüli a károkat, miközben egy precízen megtervezett gazdasági 

program a GDP körülbelül 2%-ába kerülne (Stern 2007). Általánosan elmondható, hogy 

a világ sok részén még mindig nehéz széles támogatottságot szerezni a fenntarthatóság 

ügyének; ugyanakkor az is igaz, hogy jóval többet kell tenni a jó gyakorlatok népszerűsítésé-

ért (Filho 2000).

Korábban jó gyakorlatok alatt egyrészt az olyan erőforrásokba (például technológiába) 

való befektetéseket értettek, amelyek a klímaváltozás hatásainak enyhítésére és megfordí-

tására irányultak, másrészt pedig olyan kulturális és oktatási megközelítéseket jelentettek, 

amelyek megpróbálták csillapítani a szűkös javak fogyasztásának növekedését. Jelen tanul-

mány egy harmadik megközelítést mutat be, amely a hétköznapi szokások megváltoztatását 

vonja maga után, és ennyiben kulturális aspektusa is van ugyan, azonban elsősorban a 

szakpolitikákhoz és a kormányzáshoz kapcsolódik szorosan. A tanulmány nagymértékben 

épít a Kuba „különleges időszakában” bevezetett szakpolitikai intézkedésekre. Ezek radikális 

változásokat hoztak a nyersanyagfelhasználási szokásokban, a várostervezésben, valamint 

alternatív megoldásokat honosítottak meg a mezőgazdaságban és a megújuló erőforrá-

sokba való beruházások terén. Míg kezdetben Kuba pusztán megpróbált túlélni nemzetközi 

kereskedelmének összeomlása után, az akkor megkezdett politika hamarosan valóban 

fenntartható fejlődést és nyersanyag bőséget biztosított az ország számára. Igaz, hogy a 

kubai válságot előidéző körülmények politikai háttere összetett volt, és előre nem várt ese-

ményekkel járt, de mivel kevés hasonló példa akad a világon, és az olajcsúcs a küszöbön áll 

– vagy talán már el is érkezett (Hopkins 2008; Lerch 2007) –, az ország példája sok tanulság-

gal szolgálhat számunkra.
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KUBA: BETEKINTÉS  
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBE

Az „olajcsúcs” vagy „globális csúcs” az a pont, amelyet elérve az emberiség kitermeli az összes 

létező olaj mennyiségének felét – méghozzá azt a felét, amelyik a legjobb minőségű, 

legkönnyebben kitermelhető és finomítható. A maradék nehezen elérhető helyekre 

korlátozódik, ráadásul gyakran csak körülményesen finomítható – például szilárd – halmaz-

állapotban található. Mindez azt jelenti, hogy a megmaradó globális olajkészlethez való 

hozzáférés egyrészt bizonytalan, másrészt lehetséges, hogy gazdaságilag nem éri meg 

kitermelni. Hubert (1956) az olajcsúcs fogalmával fejezte ki az olajellátás geológiai korláto-

zottságát érintő aggodalmát, ahol a „csúcspont” elérését követően a Föld a vissza-

fordíthatatlan kimerülés szakaszába lép. Az olajcsúcs jelensége példa nélküli válságot vetít 

előre, amelyet egyesek szerint hatalmas pusztításként kell elképzelni (Kunstler 2006), vagy 

legalábbis olyan, előre nehezen elképzelhető történések sorozataként, amely eddig nem 

tapasztalt kihívások elé állítja a civilizált társadalmat.

Mivel Kuba a Szovjetunió összeomlása után ki volt téve egy (rövid és váratlan) 

válságidőszaknak, amit egyfajta szimulált olajcsúcsként is értelmezhetünk, az ország ezen 

időszakát alapul véve következtethetünk arra, hogy az energiaveszteségek milyen követ-

kezményekkel járhatnak helyi és országos szinten. Az energiát és az alapvető élelmiszereket 

is biztosító nemzetközi kereskedelem összeomlása speciális intézkedések bevezetését 

tette szükségessé az éhezés és a halálesetek elkerülése érdekében. Ezt nevezik „különleges 

időszaknak” Kubában.

Az 1989-es csehszlovák, lengyel és bolgár forradalmak, továbbá a Szovjet Kommunista 

Párt 1990 februári döntése – amelynek értelmében feladta hatalmi monopóliumát Orosz-

országban – olyan eseményláncolatot indítottak el, amely a Szovjetunió felbomlásához és 

az innen induló ellátási vonalak összeomlásához vezetett. (Kuba az 1959-es forradalmat és 

az ennek következtében az Egyesült Államok által bevezetett kereskedelmi embargót köve-

tően a Szovjetunióból érkező olajtartalékok, gépek és élelmiszercikkek importjára szorult.) 

A fontos ellátmányok megszűnése és áthelyeződése a Szovjetunió tól való elszakadáshoz 

vezetett, a beérkező olajmennyiség pedig a felére csökkent, azon nyomban destabilizálva 

Kuba energiaszektorát. Az addig egész nap elérhető áramszolgáltatást ettől kezdve csupán 

néhány órára lehetett igénybe venni, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és a kereske-

delem pedig nem tudott tovább hatékonyan működni. Kuba városaiban – ahová az ország 

lakosságának háromnegyede koncentrálódik – megállt az élet. Energiaellátás hiányában 

üzemképtelenek lettek a munkahelyek, a közlekedési rendszer túlterhelődött, és az élel-

miszerhiány miatti félelem háborús állapotokat idézett. A kubaiak éheztek: a kalóriabevitel 



222 223FORDULAT            25

drasztikusan, 30%-kal csökkent (Funes 2001), és az alultápláltság okozta vakság, illetve a 

terhes nőket sújtó vérszegénység is rohamosan terjedt.

Kétségtelen, hogy a Szovjetunió összeomlása óta eltelt két évtizedben Kuba erőfor-

rásainak szűkösségét részben a Venezuelához hasonló, a szovjetekhez szintén szorosan 

kötődő államok segítségével sikerült ellensúlyozni, de azok a stratégiai és szakpolitikai 

kiigazítások, amelyeknek köszönhetően az ország kezdetben átvészelte a válságot, politikai 

szempontból példamutatók. Az egészségügy és az oktatás terén véghezvitt jelentős 

emberierőforrás-fejlesztés, valamint a kimagasló szintű fenntarthatóság miatt (jólét és élet-

színvonal a felhasznált erőforrások arányában mérve) Kuba példátlanul izgalmas esettanul-

mánynak számít.

Ahogy a Táblázat I.-ben látható, Kuba le van ugyan maradva a gazdasági fejlő-

désben – a GDP vásárlóerő-paritás alapján mindössze 125 milliárd dollár2 (amely még a 

fejlődő országok sorában is kevés) –, azonban átlag felett teljesít emberierőforrás-fejlesztés 

tekintetében (0,855-ös humán fejlettségi mutatójával a 48. helyet foglalja el a 157 országból 

álló listán), ezenfelül kiváló eredményeket ér el a fenntarthatóság terén, amelyet a jóllét 

mértékével mérnek (szellemi tőke, élettel való elégedettség) a felhasznált erőforráshoz 

viszonyítva (a szubjektív jóllét alapján 7. az országok között) (NEF 2009; UNDP 2008; World 

Bank 2009). Kuba eredményei a társadalmi fejlődés terén már csak azért is figyelemre mél-

tóak, mert ellentmondanak a GDP és az emberi fejlettségi index között általában fennálló 

erős korrelációnak (r2=0,914). Ez a kivételes, az életvilágot érintő teljesítmény a válságot 

követő példamutató politikai helyzetkezelésről árulkodik. A következőkben ezeket a társa-

dalmi és környezeti fejlődést elősegítő politikai lépéseket vizsgáljuk.

2  2007-es adatról van szó – a szerk.



222 223

Táblázat I. Kuba teljesítménye nemzetközi összehasonlításban (G20-ak csoportja)  

(NEF 2009; UNDP 2008; Világbank, 2009)3

GDP a vásárlóerő-paritás 
alapján3 (milliárd US dollár) 

(helyezés 178 országból)

Humán fejlettségi mutató 
(helyezés 157 országból)

Szubjektív jóllét 
mutató (helyezés 

143 országból)

Kuba 125 (157) 0,855 (48) 65,7 (7)

Egyesült Államok 14204 (1) 0,950 (15) 30,7 (114)

Egyesült Királyság 2176 (7) 0,947 (21) 43,3 (74)

Argentína 571 (22) 0,860 (46) 59,0 (15)

Ausztrália 762 (18) 0,965 (4) 36,6 (102)

Brazília 1976 (9) 0,807 (70) 61,0 (9)

Kanada 1213 (14) 0,967 (3) 39,4 (89)

Kína 7903 (2) 0,762 (94) 57,1 (20)

Franciaország 2112 (8) 0,955 (11) 43,9 (71)

Németország 2925 (5) 0,935 (23) 48,1 (51)

India 3388 (4) 0,619 (132) 53,0 (35)

Indonézia 907 (16) 0,728 (109) 58,9 (6)

Olaszország 1840 (9) 0,941 (19) 44,0 (69)

Japán 4354 (3) 0,953 (8) 43,3 (75)

Mexikó 1541 (11) 0,829 (51) 55,6 (23)

Oroszország 2288 (6) 0,802 (73) 34,5 (108)

Szaúd-Arábia 589 (21) 0,812 (55) 59,7 (13)

Dél-afrikai Köztársaság 492 (22) 0,674 (125) 29,7 (118)

Dél-Korea 1358 (13) 0,921 (25) 44,4 (68)

Törökország 1021 (15) 0,775 (76) 41,7 (83)

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KUBÁBAN

A nemzetközi kereskedelem összeomlását követően Kuba olajbehozatala 70%-kal, évente 

kb. 4 millió hordóval csökkent (CS 2006). Mivel az olaj a közlekedés uralkodó üzemanyagfor-

rása (Lerch 2007), ez azonnali és katasztrofális hatással volt a városok agglomerációinak 

mindennapos működésére és a benne élők mobilitására. Akkoriban a kubai lakosság 

3 Vásárlóerő-paritás: nominális árak alapján, az országok közötti árkülönbségekkel kiigazítva.
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jelentős részének közlekedése a személyszállításra támaszkodott; a személyautók kiesése 

következtében fellépő hirtelen igény és az üzemanyaghiány egyszerre sújtotta a tömegköz-

lekedési rendszert. A járatok túlzsúfoltakká váltak, menetrendjük pedig az akadozó üzem-

anyag-ellátás miatt kiszámíthatatlan lett, olyan alapvető tevékenységeket téve fáradtságossá 

és időigényessé, mint a munkába járás. A munkásoknak átlagosan 3–4 órát kellett utazniuk a 

városon át áram nélküli munkahelyeikre, majd hazafelé ismét hosszú, megterhelő út várt 

rájuk. Havanna kétmillió lakosát figyelembe véve hasonló gazdasági leállás napjainkban 

körülbelül akkora gazdasági hatással járna, mint Birmingham, Manchester vagy Leeds 

kiesése az Egyesült Királyság gazdaságából.

A közlekedési nehézségek hatással voltak az élelmiszertermelésre és -szállításra, ami 

miatt Kuba városi lakossága – a népesség háromnegyede – nehezebben jutott élelemhez 

(Perez 2008). Emellett veszélybe került az olyan kiemelten fontos szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, mint az oktatás vagy az egészségügy.

A közlekedési válságra sok és sokszínű megoldást találtak. Rövid távú intézkedésként 

sietve importáltak 1,2 millió kerékpárt Kínából, majd maguk is legyártottak további félmilliót 

(CS 2006), amelyből csak Havannában negyedmillió darab került felhasználásra (Perez 2008). 

Ez lehetővé tette, hogy az orvosok, tanárok és más pótolhatatlan szakemberek bejárhassa-

nak dolgozni és fenntartsák a kulcsfontosságú szolgáltatásokat. A tömegközlekedésen is 

jelentős javulást sikerült elérni olyan alternatív közlekedési modellekbe való befektetéssel, 

amelyek maximalizálták az utaslétszámot és minimalizálták az üzemanyagfogyasztást. Példa 

erre az úgynevezett „kamionbusz”, amely akár 300 ember egyidejű szállítását tette lehetővé.

Az új közlekedési szisztémákat jogszabályi intézkedésekkel egészítették ki a jármű-

kihasználás maximalizálásának érdekében. Például a kormányzati járművek vezetőinek 

elő írták, hogy mindenkit fel kell venniük, aki jelzi, hogy fuvarra van szüksége, illetve a 

városokban bevezették a taximegosztás rendszerét4 , vidéken pedig a lovakat és szekereket 

is bevonták a közlekedésbe. Ezen intézkedéseket az úgynevezett relokalizáció egészítette 

ki, amely a területrendezési politika alappillére volt, és amely azt célozta, hogy a nagyvárosi 

agglomerációkban megkönnyítsék a közlekedést és a gazdaság megváltozott körülmények 

közötti működését. A relokalizációs stratégia azon az elgondoláson alapul, mely szerint a 

társas és gazdasági tevékenységeket minél inkább helyi szinten kell megszervezni, így csök-

kentve az utazás és az ingázás bonyolult rendszereit. A stratégia lényege a következő: 

a) a térbeli munkamegosztás felszámolása – ott, ahol a területek korábban specializá-

lódtak, a méretgazdaságosság elérése;

4  Menetrend nélkül, fix vagy félig fix útvonalon szállítja az utasokat, és csak azután indul, ha a jármű 

már megtelt – a szerk.
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b) a városi tevékenységek szétszórása; az urbanizáció visszafordítása és a nagyobb 

városi agglomerációk feldarabolása;

c) a szolgáltatások elérhetővé tétele a központtól távol eső területeken is.

Mindez főleg az olyan alapszolgáltatások, mint az oktatás és egészségügy erőteljes 

decentralizációjának segítségével ment végbe. Például míg korábban az egyetemek csak 

néhány egyedi területre, például Havanna óvárosára koncentrálódtak, addig ma Kuba mind 

a 169 közigazgatási egységében található valamilyen felsőoktatási létesítmény. Hasonló 

mértékű decentralizáció jellemezte az egészségügyi szektort is, a háziorvosok saját kör- 

zetükben laknak, és minden 176 lakosra jut egy orvos (Perez 2008). A fenti intézkedések 

vitathatatlanul hozzájárultak az ország, a Táblázat I.-ben is megfigyelhető, társadalmi 

fejlődéséhez, hiszen egyre több lakosnak biztosítottak hozzáférést kulcsfontosságú szol- 

gáltatásokhoz anélkül, hogy ez az erőforrások megnövekedett felhasználását okozta volna.

A közszolgáltatások decentralizációja mellett Kuba azzal, hogy a társadalmi és gazda-

sági tevékenységeket az elővárosokba és a kisebb közösségek felé helyezte át, a helyi mun-

kahelyek és lokális központok fejlesztésének támogatásán keresztül az erőforrások szélesebb 

és egyenlőbb eloszlását is megvalósította. Ennek köszönhetően a helyiek gyalogosan vagy 

kerékpárral is elérik a szükséges szolgáltatásokat saját lakókörzetükön belül, míg ehhez 

korábban az egész városon keresztül vagy más szomszédos régióba kellett autóval, illetve 

tömegközlekedéssel utazni.

ÉLELEM ÉS MEZŐGAZDASÁG

A válság hatására az ország létfontosságú élelmiszerimportoktól esett el, ezért szigorú 

változtatásokra volt szükség az élelmiszer-termelés és -fogyasztás terén. Kuba belföldi 

élelmiszer-termelést ösztönző hozzáállása és az organikus mezőgazdaság terjesztéséért tett 

lépései kivívták a szakma elismerését. 1999-ben például „alternatív Nobel-díjjal” jutalmazták 

a Kubai Mezőgazdasági Szövetkezetet (Grupo de Agricultura Organica, GAO), amely a 

frontvonalból vezényelte le az ország ipari mezőgazdaságának organikus gazdálkodássá 

való átalakítását, és amely sikeresen hangolta össze a farmerek, mező gazdasági ügyvezetők, 

kutatók és kormányhivatalnokok munkáját.

Az élelmiszer-ellátás stabilizálását és a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságát 

figyelembe véve Kuba számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a sziget egészén 

felélénküljön a termelés, és hogy a meglévő mezőgazdasági termelést a produktivista mód-

szerek helyett az organikus szemléletnek megfelelően szervezze át szervezettebb földgaz-

dálkodáson, biogazdálkodáson és a városi gazdálkodáson keresztül. A posztproduktivista 

megközelítés az élelmiszerek versenyalapú tömegtermelése helyett az előállított élelmiszer 
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minőségére (pl. ökológiai mozgalmak), az élelmiszerek kulturális értékének megbecsülésére 

(pl. slow mozgalom5) és a fenntartható módszerek bevezetésére (pl. eutrofizáció6 elleni 

intézkedések vagy permakultúra7) fekteti a hangsúlyt.

1) FÖLDGAZDÁLKODÁS

Mivel a városok lakossága a vidék élelmiszer-termelésére van utalva, Kuba városi lakosságá-

nak élelmezése súlyos szervezésbeli problémát jelentett az egész országra nézve. 1993-ban 

egy jelentős, az élelmiszer-termelés növekedését célzó reform során az állami farmok 

60%-át kisebb szövetkezetekre osztották fel. Ugyan hivatalosan a föld továbbra is az államé 

maradt, a munkások határozatlan idejű használati és gazdálkodási jogot kaptak. A termés 

egy részével az államnak fizetnek a földért cserébe, a többletet pedig megtarthatják saját 

fogyasztásra, vagy árulhatják a piacon. Az ehhez hasonló ösztönző reformok bevezetése 

nagy szerepet játszott a mezőgazdaságban elhelyezkedők számának emelkedésében, 

valamint a nagyobb hozamok elérésében. Így 12 hónapon belül 121 termelői piac nyílt  

a sziget egészén a többlettermék eladására (Murphy 1999) és körülbelül négyszázezer új 

munkahely jött létre (FRT 2008). Emellett a mezőgazdasági munkások bérei és egyéb 

juttatásai emelkedtek, munkakörülményeik pedig javultak. A városi mezőgazdaság területén 

dolgozók bére az egyik legmagasabb Kubában, ez pedig közvetetten átalakítja a mezőgaz-

daságról és az ahhoz kapcsolódó szakértelemről kialakított társadalmi nézeteket (Wright 

2008).

Mindez erős kontrasztban áll a világ más részeivel, ahol a mezőgazdasági munkások a 

társadalom legalulfizetettebb dolgozói. Kubában a reformoknak köszönhetően nem csupán 

az élelmiszer-biztonság fejlődött – sőt a talaj termelékenysége magasabb a szövetkezeti, 

mint az állami tulajdonú farmok esetében (Emmet and Hickman 2007) –, de a foglalkozta-

tási lehetőségek is jelentősen javultak.

A szövetkezetek energiahatékonyságban is előbbre járnak a nagyobb farmoknál, 

hiszen míg az utóbbiak nagyban függenek a szállításhoz és a gépek üzemeltetéshez  

használt olajtól, addig a szövetkezetek inkább ökrökkel és emberi munkával dolgoznak.  

5  A magát kezdetben a „fast food” ellenében megfogalmazó mozgalom, amely mostanra az élet sok 

más területének (pl. városi élet) lelassítását népszerűsíti – a szerk.

6  Az állóvizek elalgásodása foszfor- és nitrogénvegyületek következtében, amely a vízi élővilág 

elpusztulásához vezet – a szerk.

7  Olyan mezőgazdasági modell, amelyben a termelés a természet ökoszisztémájába épül be és 

annak stabilitását, változatosságát és rugalmasságát utánozza. Emellett a hulladék, az erőforrás-felhasz-

nálás és az emberi munka minimalizálására törekszik – a szerk.



226 227

Az ökrökkel végzett munka egyéb környezeti előnyökkel is jár, hiszen csökkenti az eróziót és 

a talajtömörítés hatásait, ez pedig pozitív hatással van a domboldalak romlásának vissza-

szorítására; valamint az esős évszakban a sárban megfeneklő traktorokkal ellentétben az 

ökrök ilyenkor is kiválóan használhatók (Rosset and Medea 1994).

2) ORGANIKUS MEZŐGAZDASÁG

Az organikus mezőgazdaság – a föld termékenységének megőrzése és a növények védelme 

érdekében – a vetésforgón, a zöldugaron, a komposztáláson, a természetes anyagokra 

épülő kártevőirtáson és a gépi művelésen alapszik. Emellett kizárja vagy korlátozza a 

szintetikus trágyák, rovarirtó szerek, élelmiszer-adalékok, illetve génmódosított organizmu-

sok használatát (EU 2008). Az organikus mezőgazdaság Kuba mezőgazdasági termelésének 

90%-át teszi ki; számos különböző rendszert értve ez alatt, amelyek a sajátos lokális 

talajviszonyokhoz, időjáráshoz, illetve városi/vidéki környezethez illenek. A természetes 

eredetű trágyák és rovarirtó szerek (biotrágyák és biorovarirtók) széles körben elérhetővé 

váltak, miközben világpiaci áruk alacsonyabb, mint a vegyszereké. Az olyan módszerek és 

eszközök, mint a „vegyes ültetés” (több mint három növény ültetése a területre a termés 

maximalizálása és a talaj védelmében), a vetésforgó, a rovarcsapdák és a botanikai rovarirtó 

szerek tovább segítik a kártevők elleni harcot. Ezek a fejlesztések és a helyi közösségek 

közötti tudáscsere alappillérek voltak a termőföld túlművelésének elkerülésében, a 

rovarirtók és műtrágyák használatának csökkentésében, a természetes vizek megóvásában, 

továbbá az organikus módszerek elterjesztésében – még az olyan területeken is, amelyeket 

korábban terméketlennek és művelhetetlennek tartottak (FRT, 2008).

3) VÁROSI MEZŐGAZDASÁG

Ahogy korábban említettük, Kuba lakosságának háromnegyede városokban él. A „különle-

ges időszak” során bekövetkezett élelmezési válság tehát főleg a vidék gazdaságára 

támaszkodó városokban éreztette hatását. A szállítmányozás megbénulása – aminél fogva 

azt a keveset sem tudták szétosztani, ami a települések és városok számára rendelkezésre 

állt volna –, valamint a kiterjedt élelmiszerjegy-rendszer mellett az emberek mintegy 

ösztönösen álltak neki saját maguknak termelni (Mark 2007). Először a családi- és társasházak 

tetején és erkélyeken kialakított kertek jelentek meg, majd hamarosan átterjedtek elhagyott 

parkolókra és más parlagon maradt területekre is. Ennek sikerét látva a hatóságok törvényi 

eszközök útján adtak további földterületeket a szövetkezetek és más termelői közösségek 

kezébe, és ösztönözték az élelmiszeripari magánvállalkozókat is. Ezek a fejlesztések a városi 
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élelmiszer-termelés különböző modelljeihez vezettek, illetve számos árusítóhely, piac 

kialakítását tették lehetővé.

Létrejött egy városi mezőgazdaságért felelős minisztériumi osztály, amely támoga-

tást nyújt az új közösségi kertészeteknek és vetőmag-kereskedőknek a vetőmagpótlásban, 

valamint biztosítja a szükséges munkaeszközöket és biotermékeket. Ezzel egy új városi 

kertészeti mozgalom bontakozott ki. Mára a városi kertek termelik meg a városok által 

igényelt zöldség és gyümölcs mennyiségének nagy részét (Havannában 60%-át), egyes 

helyeken pedig a többletet a szélesebb fogyasztói körnek árusítják; emellett a megtermelt 

zöldség egyharmadát ma már kifejezetten export céljára termelik (Wolfe 2004). A lokális 

élelmiszer-termelés egyrészt annak köszönheti gyors sikerét, hogy a háztartások képesek 

megtermelni a saját szükségleteiket fedező mennyiséget, emellett pedig – a megrövidült 

szállítási idő miatt – a polcra kerülő élelmiszer tovább megőrzi frissességét.

Társadalmi szempontból az sem elhanyagolható szempont, hogy – amint azt az 

érintettek kiemelik – a városi mezőgazdaság közösségteremtő hatással bír (pl. CS 2006). 

Ezirányú kutatás eddig még nem készült, ám mindenképpen észszerű elgondolás, hogy a 

helyi termelésben való részvétel nem pusztán egyéni előnyökkel jár, hanem kollektíven is 

pozitív hatással lehet az adott közösség tagjainak életére. Az „éhezés elleni háborúban” való 

részvétel során az egyén nem csupán individuális célokat teljesít, hanem tevékenységét – 

azt, hogy hozzájárul a közösség önellátásához –a társadalom és a közösség is megbecsüli. 

A kertek kulcsfontosságú pontokká váltak a közösségek életében, ahol összejönnek a fiata-

lok, idősek, különböző foglalkozású emberek; így talán joggal feltételezhető, hogy valóban 

erősebb közösségek jönnek létre.

Fel kell figyelnünk arra is, hogy a városi mezőgazdaság jelenléte szépíti a környeze- 

tet, hiszen „enyhíti a városi táj ridegségét” (Funes et al. 2001). A zöldövezetek kialakítása  

„a természethez közelebb álló” városképet közvetít (Cruz és Medina 2001), hiszen nemcsak  

a biológiai sokféleség gyarapszik, hanem jelentős esztétikai és praktikus előnyökkel is jár  

– mint például forróság esetén a levegő hűtése.

A városi termelői kerteket szemügyre véve láthatjuk, hogy ezek az ökológiai lábnyom 

csökkentése és a városokon belüli zöldterületek bővülése mellett a helyi közösségek gazda-

sági és társadalmi fejlődésének is kedveznek. A kubai földügyi reformok és mezőgazdasági 

szakpolitika sikerét jelzi az is, hogy a lakosság átlagos kalóriabevitele visszaállt a válság előtti 

értékre, sőt „a jólét egyértelmű jelének tekinthető, hogy egyesek már az elhízás miatt aggód-

nak” (Mark 2007). Fontos továbbá, hogy a rovarirtó szerek használatának aránya 1989 óta 

huszadára csökkent (Stricker 2007): akkoriban több mint egymillió tonna szintetikus vegy-

szert használtak el évente, ez a mennyiség ma mindössze kb. 90 ezer tonna (Mark 2007).

ÁRAMTERMELÉS ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS
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Az olajimport összeomlásának egyik leginkább elhúzódó következménye az országos 

energiarendszer összeomlása volt, aminek hatására a gáz- és áramszolgáltatások elérhetet-

lenné váltak, akár napi 16 órán keresztül tartó kiesésekkel. A tervszerű áramkimaradások 

hosszú éveken át a hét számos napját érintették, destabilizálva az ország iparát, és zavarva  

a háztartások fogyasztási szokásait olyan elektronikai cikkek esetében, mint a televízió,  

a trópusi éghajlat miatt szükséges klímaberendezések és a hűtőszekrények. A lakosság 

számára egyetlen válaszreakció kínálkozott: az alkalmazkodás. 

Idővel – és Venezuela segítségével – a kubai kormány kidolgozott egy egységes és 

hosszú távú nemzeti energiastratégiát, amely három elv támogatásán és összehangolásán 

alapul: ezek a gazdasági növekedés, az energiatakarékosság és a környezetvédelem (Pinon 

2005). Ennek köszönhetően számos energiaügyi fejlesztés ment végbe.

Az öregedő orosz gyártmányú olajerőműveket gáztüzelésű, kombinált ciklusú 

turbinákra cserélték, melyek költségesebbek ugyan, mégis hatékonyabbak és tisztábbak. 

Emellett az energiatermelés decentralizációja biztonságosabbá és folytonosabbá tette az 

ellátást. A Kubát fenyegető legnagyobb veszély a természeti katasztrófákban, hurrikánokban 

rejlik. A korábbi centralizált energiatermelés mellett egy hurrikán az egész ország ellátását 

veszélyeztette, az új, decentralizáltabb rendszer azonban ellenállóbb, hiszen annak nem az 

egésze, hanem csak egy vagy két alrendszere sérülhet egyszerre.

Jól példázza ezt az az eset, amikor 2008 augusztusában és szeptemberében alig két 

hét leforgása alatt két hurrikán csapott le Kubára, és az ország nyugati részén, Pinar del Río 

megyében több mint 130 villanyoszlopot tett tönkre. Az ország keleti részén is komoly károk 

keletkeztek az elektromos hálózatban és a Camaguey megyétől északra fekvő nuevitasi 

centralizált erőmű is megsérült. Hiába ért fel azonban a hurrikánok pusztítása egy bombá-

záséval, a decentralizált energiarendszernek köszönhetően a legszükségesebb energia- és 

vízellátás működőképes maradt (Alberto 2008). A hurrikánokat követően pedig több helyre 

is dízelgenerátorokat telepítettek, hogy így biztosítsák a szolgáltatást a lakosság számára.

Ezzel együtt a megújuló energiaforrások is komoly fejlődésen mentek keresztül 

Kubában. Habár a cukoripar által megtermelt biomassza aratás idején az ország áramszük-

ségletének 40%-át képes biztosítani (CS 2006), népszerűnek számítanak az olyan kisebb 

léptékű megoldások is, mint a nap-, víz- vagy szélenergia (pl. napkollektoros vízmelegítők). 

Ahogyan Alberto (2008) fogalmaz, a „megújulók” és más, decentralizált energiaelőállítási for-

mák a kubai áramtermelés több mint 40%-át adják, vetekedve a világ legjobb fenntartható 

energiaellátási rendszereivel.

Az energiatakarékosság − az energiaigény csökkentése révén − ugyancsak kiemelt 

szerepet játszott a megbízhatóbb energiaellátás kialakításában. A leghíresebb intézkedés 

az izzószálas villanykörték energiatakarékos égőkre való maradéktalan leváltása volt. Közel 

15 millió izzót cseréltek le (CubaSi 2009), így Kuba lett a világ első országa, ahol teljesen 
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megszűnt a pazarló világítás. Egy másik, az otthoni energiatakarékosságra ösztönző kezde-

ményezés az üzemanyag-megtakarítást segítő eszközök elérhetővé tétele volt kedvezmé-

nyes áron (Whittle 2007). Ez részben úgy vált lehetővé, hogy egyidejűleg korlátozták a nem 

alapvető fontosságú háztartási eszközök eladását, amit csak nemrég enyhítettek, ahogy az 

ország energiahelyzete javulásnak indult.

Az energiatakarékossági program sikerének kulcsmomentuma volt az a kulturális 

változás, melynek során a lakosság tudatosabbá vált a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

Ahogyan Quinn (2006) írja, az oktatás „a legfontosabb társadalmi tevékenység Kubában”, és 

az energiáról szóló iskolai oktatás, amely a hetvenes években kezdődött a közösségi szintű 

úgynevezett „lekapcsoló őrs”8 programokkal és tantervfejlesztéssel, döntő fontosságú volt 

az otthoni energiafelhasználási attitűdök megváltoztatásában (Alberto 2008). Az oktatás 

mellett energiával kapcsolatos heti tévéműsorokat sugároztak a nemzeti televízióban a 

kulturális váltás elősegítése érdekében, és országszerte óriásplakátokon hívták fel a lakosság 

figyelmét a takarékosság fontosságára (Alberto 2008). Mindez burkoltan tartalmazza azt a 

felismerést, hogy az általános energiaigény csökkentése az egyik legköltséghatékonyabb és 

legbiztosabb út a fenntarthatósághoz.

További eleme a fogyasztás visszaszorításának a bioklimatikus építészeti elvek meg-

honosítása, például a természetes szellőztetési rendszer (az energiaigényes gépi szellőztetés 

helyett) vagy a szalma felhasználása az építkezéseknél a körülményesebb előállítású beton 

helyett (Lippman et al. 1997). Emellett az építkezéshez használt környezetbarát anyagok 

előállítása 38 tartományban terjedt el. Néhány tartományban helyi anyagokból és munka-

erővel szintén készítenek előregyártott tető- és falelemeket, amelyek évi 11 ezer új ház 

építéséhez elegendőek. 2007-ben az ENSZ Habitat World díjjal tüntette ki a kubai Anyag- és 

Építésfejlesztési Központot a környezetbarát anyagok használatának népszerűsítéséért.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kuba olyan szakpolitikai intézkedések sorozatának életbe léptetésével jutott túl a Szovjet-

unió összeomlását követő válságon, mint az alapvető társadalmi tevékenységek és 

szolgáltatások „relokalizációja”, a mezőgazdasági termelés és fogyasztás átalakítása vagy a 

megújuló energiára való szisztematikus átállás. Ezek lehetővé tették, hogy az ország 

drasztikusan csökkentse nyersanyagszükségletét, és hatékonyabbá tegye az erőforrások 

8  Főleg általános és középiskolás gyerekekből álló csoportok, akik a hetvenes években a környéket 

járták, és ellenőrizték a feleslegesen égve hagyott lámpákat – a szerk.
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felhasználását; mindezt a társadalmi, gazdasági jólét és a természet védelmének előtérbe 

helyezése mellett. A „különleges időszakban” megszületetett válságkezelési stratégia a 

következő társadalmi-politikai tényezőkön alapult:

a) A kubai politikai rendszer – amely egy szocialista ideológián alapuló autokrácia – 

létrehozta és támogatta azt a politikai víziót és akaratot, amely a radikális strukturális 

változások megtervezéséhez és megvalósításához volt szükséges.

b) Az alapszükségletek (pl. élelmiszer, szolgáltatások) hiányából fakadó kockázatok és 

nehézségek, amelyek egyéni szinten és a háztartások szintjén is éreztették hatásukat, 

kellő ösztönző erővel szolgáltak az emberek számára, hogy elfogadják a szélsőséges 

változásokat, illetve maguk is radikálisan átalakítsák szokásaikat.

c) A részvételi demokrácia kultúrája, amely Kubában országszerte és minden helyi 

közösségben megtalálható, alapvető feltétele volt a reformok helyi megvalósítá-

sának, és lehetővé tette, hogy a változások a közösségeken keresztül megtegyék 

hatásukat.

Habár fontos felismernünk a fenti tényezők szerepét Kuba politikájának kialakításában és 

sikerében, azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezek olyan politikai klímát hoznak létre, amely 

meggátolt bennünket abban, hogy kutatásunk keretében további eredményeket tárjunk fel. 

Sok szempontból tanulmányunk több kérdést vet fel, mint ahányat megválaszol. Arra 

azonban egyértelmű választ adhatunk, hogy hogyan reagált a kubai rendszer a globális gaz-

dasági visszaesés idején. Kuba fejlődését egyértelműen súlyosan érintette a legutóbbi világ-

gazdasági válság, ahogy a 2009-es hurrikánok és az USA továbbra is életben lévő gazdasági 

embargója is. 2009-ben és 2010-ben nemcsak gyárak zártak be, és a fejadagok csökkentek, 

hanem a szállítmányozáshoz szükséges üzemanyagellátás és az áramellátás is akadozott.

A kormánynak megszorításokat kellett bevezetnie, hogy ellensúlyozza a pénzügyi 

válság hatásait és tovább csökkentse az energiafelhasználást. Úgy tűnik tehát, hogy a 

világválság éppen akkora hatással volt Kubára, mint a világ bármely másik országára 

(Benini 2009), azonban a rendszer nem olyan törékeny, mint a kilencvenes években volt. 

Ismét napirenden van egy átfogóbb mezőgazdasági reform, ahogy az állami irányítás és 

a szabadpiaci mechanizmusok mértékének egyensúlyáról szóló viták is folytatódnak (vö. 

Marshall (1998), Cardoso és Helwege (1992)). Továbbá diskurzus folyik arról is, hogy az elkö-

vetkező idők válságai hogyan lehetnek majd leküzdhetők közösségi akciók és lokális poli-

tikai akarat által (Perez 2008). A kubaiak látszólag már hozzászoktak a viszontagságos idők 

kihívásaihoz, és kellő tapasztalattal rendelkeznek ezek átvészelésében. Ebben előnyükre 

válik, hogy a technológia helyett elsősorban az emberi kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt 

a hosszú távú megoldások kidolgozása során (CS 2006).
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A bevezetett intézkedésekkel kapcsolatban (például alapszolgáltatások decentrali-

zációja) érdekes lenne tudni, hogy milyen tervezési rendeleteket hoztak egy ilyen átfogó 

nemzeti stratégia kialakításához – akár új épületek emelése, akár meglévők átalakítása és 

használatba vétele során –, és hogy mindennek milyen hatása volt a külvárosi területek 

demográfiai növekedésére, a közlekedési szokásokra, a környezetszennyezésre és így 

tovább. Habár könnyen elképzelhető, hogy a szolgáltatások és egyéb tevékenységek 

„relokalizációja” és decentralizációja hasonlóképpen működhet, mint a többközpontú 

városrendszerek esetében (amelyek helyileg egymáshoz közel esnek, de működésükben 

független városközpontok, lásd Parr (2004)), azonban a szükséges adatok hiánya miatt 

ebben a tanulmányban nem tudunk erről empirikus eredményekkel, hatástanulmánnyal 

szolgálni. Ugyanez igaz a mezőgazdasági reformokra, az organikus és a városi mezőgazda-

sági mozgalomra és az energiapolitikára is, amelyek közül sok nemzetközi elismertségre 

tett szert az utóbbi években. Sajnos a kutatók pusztán az ország autokrata kormánya által 

közzétett információkra tudnak hagyatkozni – amelyek bár figyelemre méltóak, de hiány-

zik belőlük a tudományosság által megkövetelt kritikus alaposság.

Az a kép tehát, melyet kutatásunk Kubáról bemutat, se nem átfogó, se nem kizáró-

lagos, és nem is kíván az lenni. Ugyanakkor egy közelgő katasztrófával és annak egyelőre 

ismeretlen következményeivel szemben életképes stratégiát kínálhat, ezért megvitatásra 

okvetlenül érdemesnek tartjuk. Ahogy Kunstler (2006: 3) írja: „[a nyugati világ] csak akkor 

képes működni, ha az olaj- és a gázellátás stabil – ha ezek ára vagy folyamatossága akár-

csak kicsit is kileng, az a gazdaság összeomlását és a mindennapi élet ellehetetlenülését 

okozhatja”.

Ebből kifolyólag bármilyen gyakorlatot szemléltető eset – még ha részleges is – érté-

kes képet ad egy potenciális, szénalapú energia utáni korszakról, és segítséget nyújt az elke-

rülhetetlen változásokra való felkészülésben. Eddig ugyanis a Nyugat küszködni látszott a 

természeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság együttes fejlesztésével, legyen szó akár 

az „ökovárosokról”, a zöldtetős házakról, a biomassza-alapú energiacsökkentésről (például az 

észak-amerikai LEED rendszer9) vagy a veteményeskertek ültetésének városi elterjedéséről 

(pl. a vancouveri South East False Creek). Ezek legtöbbje izolált módon valósult meg, és még 

az átfogóbb próbálkozások is (a hollandiai Amersfoort vagy a kínai Dongtan) csupán egyet-

len városra vagy célterületre korlátozódtak. Ezért aztán az, ami Kubában végbement, nem 

pusztán a társadalom és a gazdaság merész és kreatív újjászervezése miatt figyelemreméltó, 

hanem a változtatások léptéke és szisztematikussága okán is. A gazdasági tevékenység 

9  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) amerikai hitelesítési rendszer az energia- és 

erőforrás-hatékony épületek építésének ösztönzésére – a szerk.
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átszervezése leginkább Havannában volt jelentős, azonban a szolgáltatási szektor átalakítása 

az egész szigeten éreztette hatását.

A kulcsfontosságú szolgáltatások decentralizációjának hatása nem teljesen ismert, 

de ettől függetlenül látható, hogy ez egy kiváló szervezési keret, mivel képes hatástalaní-

tani a „városi mérettel járó kellemetlen dugókat és légszennyezést” (Parr 2004), mialatt az 

erőforrások igazságosabb elosztását is lehetővé teszi. Az „átalakuló városokról”10 és más 

lokális kezdeményezésekről szóló korábbi esettanulmányok nem tették lehetővé, hogy 

olyan átfogó tervet és megközelítést lássunk az olajcsúcs következményeinek kezelésére, 

mint azt a kubai modellen keresztül megfigyelhetjük (Hopkins 2008). Kuba sok tanulsággal 

szolgálhat a reformok radikális léptékének és holisztikus szemléletmódjának köszönhetően, 

amely az ország fenntarthatóságát rendszerszinten közelítette meg. Brown (2007) szerint 

ez a szemléletmód az alappillére az elkövetkezendő években szükségessé váló szénalapú 

energia nélküli gazdaság megtervezésnek.

Habár a fenntarthatóságközpontú rendszer országszerte – vidéken is – kiépítésre 

került, az ország legfontosabb városi területein, a Havannában és Santiago de Cubában 

bekövetkezett változások különösen jól mutatják, hogyan érhető el az energiafogyasztás és 

az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának hatékony csökkentése, amely a világ legtöbb 

országában – és különösen a legnagyobb városokban – megoldatlannak látszik. Világszerte 

a városok fogyasztják a megtermelt energia kétharmadát, és az összes károsanyag 80%-át itt 

bocsátják ki (CFCI 2008); ez rávilágít a globális urbanizáció, a városok felgyorsult növekedése, 

valamint a nyersanyagfelhasználás veszélyes összefüggésrendszerére.

Következésképp elmondhatjuk, hogy hiába tér el a kubai politikai rendszer más 

országokétól, és hiába volt a „különleges időszak” nyersanyaghiánya meglepetésszerű, 

mégis úgy véljük, hogy a szigetországban kidolgozott megoldások jelentős mértékben 

alkalmazhatók volnának más településeken és városokban, ahogy akár más országok és 

kultúrák esetében is. 

Fordította: Szijj Márton
Az eredetivel egybevetette: Fülöp Nóra

10  Átalakuló városok: a klímaváltozás és az olajcsúcs inspirálta koncepció, amelyben a fosszilis 

energiákra épülő és környezetszennyező gazdasági termelés és közlekedés helyett alternatív módon 

alakítják ki a települések működését. Magyarul a témáról bővebben lásd: Terbe és Tütő (2013) – a szerk.
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