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A globális klímaváltozás szorosan összekap-
csolódik a társadalmi biztonság problema-
tikájával. A globális klímaváltozás a globális, 
a nemzeti, a helyi társadalmak kialakult 
gazdasági, társadalmi és politikai mûködési 
rendjét egyaránt veszélyezteti. A klímahatá-
sok következtében felborulhat az emberek 
kialakult életrendje, a megélhetést, illetve a 
jólétet is biztosító gazdasági és a társadalmi 
tevékenységek köre, a társadalmi kapcsola-
tok biztonságot és követési mintát is nyújtó 
rendszere. Erõsödhetnek a társadalmi 
egyenlõtlenségek, a társadalmi kirekesztés 
folyamatai, növekedhetnek a társadalmi 
konfliktusok és a deviancia, a társadalmi 
intézmények mûködési zavarai.

A globális klímaváltozás
és a társadalmi biztonság problematikája 

A globális klímaváltozás lehetõségét ma vita-
tók bizonyára csak legyintenek azokra a tu-
dományos-fantasztikus filmekre (könyvekre), 
amelyek a vonatkozó tudományos kutatási 
eredményeket megelõzve vetették fel az 
éghajlatváltozás és a társadalmi biztonság 
összefüggéseit. Robert Altman amerikai 
rendezõ Quintet címû tudományos-fantasz-
tikus filmje például már 1979-ben bemutatja 
a klímaváltozással összefüggõ társadalmi 
felbomlás jelenségeit, az emberiség bizton-
ságát megkérdõjelezõ éghajlatváltozással is 
összefüggõ társadalmi problémákat. A hó és 
a jég birodalmába zárt, még megmaradt társa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalom belsõ konfliktusait, a korábban de-
viánsnak minõsülõ magatartási szabályok, 
normák uralmát és az életfeltételek szûkös-
sége hiányában hatalmas méretû bûnözést, 
és egyéni kiszolgáltatottságot, a mindennapi 
élethez szükséges biztonság hiányát. A re-
mélhetõleg csupán utópikus film jóval elõbb 
megpróbálta az emberiség figyelmét felhívni 
a klímaváltozás társadalmi problémáira, 
mint például Ronald Emmerich Day After 
Tomorrow 2003-as filmje, amely a hirtelen 
lehûlés miatt kialakult népvándorlást, a hóval 
és hideggel bezárt közösségek viselkedését, 
az életet menteni próbáló új szabályok létre-
jöttét ábrázolja. 

A mûvészetben megjelent utópikus fel-
tevések mögött megtalálhatók a tudomá-
nyos eredmények is. Az éghajlati hatások 
kedvezõtlen következményei már a hetve-
nes években igazolódtak.1  A globális kör-
nyezetvédelmi klímaproblémák azonban 
csak az 1980-as évek közepén, illetve az 
1990-es években kerültek a tudományos 
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1 Az üvegházhatás jelentõségét már XIX. századi tudo-
mányos cikkek is említik, bár mérésére csak az 1950-
es években jöttek létre programok. Neumann János 
1955-ös légköri modelljében is megfogalmazódtak 
az antropogén hatások (Rakonczai, 2003, 77.). Az 
ózonlyuk mint légköri probléma 1985-ben vált is-
mertté (Rakonczai, 2003, 11.). A szélsõséges éghajlati 
hatások mezõgazdaságra gyakorolt kedvezõtlen 
következményei már a hetvenes években kiderül-
tek. A Meteorológiai Világszervezet már 1976-ban 
rámutatott, hogy a mezõgazdasági problémák oka a 
globális méretû éghajlatváltozás (Faragó, 1981). 
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gondolkodás, majd a világméretû nyilvános-
ság középpontjába. Ebben igen nagy a 
szerepük a nemzetközi politikai és civil 
szervezeteknek.

A globális klímaváltozás társadalmi 
összefüggései azonban kevésbé feltártak. S 
ez még akkor is igaz, ha a nagy nemzetközi 
amerikai társadalomtudományi intézetek 
a kilencvenes évek óta egyre nagyobb 
figyelemmel kísérik a globális klímaválto-
zással kapcsolatos társadalmi beállítottság 
változásait. A kutatásokból differenciált 
társadalmi érdeklõdés derül ki, a különbözõ 
makro-régiók és országok eltérõ fejlettségi 
szintje, a médiahatások, vagyis aszerint is, 
hogy az adott ügy mennyire jelenik meg a 
közgondolkodásban. A kutatásokból pél-
dául kiderül, hogy az Egyesült Államokban 
megkérdezettek nagy többsége (évek óta 
átlagosan 70 %) komoly problémának tartja 
a klímaváltozást.2  A Gallup International Ins-
titute vizsgálati eredményei szerint a közép- 
és kelet-európai, közte a magyar társadalmi 
érdeklõdés jóval kisebb, mint az amerikai 
társadalomé.3  Mindez azt is jelenti, hogy a 
globális klímaváltozás lehetséges társadalmi 
következményei, köztük a biztonság prob-
lémája korántsem nyilvánvaló még a közép-
európai és a magyar közvélemény számára. 

A társadalmi biztonság mai kutatási kér-
dései alapvetõen a társadalmi folyamatok, 
a társadalmi strukturális egyenlõtlenségek, 
illetve a társadalompolitikai eszközök rend-
szerében fogalmazódnak meg. Ennek kere-

tében elsõsorban az merül fel, hogy a külön-
bözõ társadalmi csoportok milyen nemzeti, 
milyen közösségi (gazdasági, társadalmi és 
politikai, jogi) biztonságot élveznek, hogyan 
integrálódnak, illetve miként és miért szorul-
nak ki meghatározott társadalmi, nemzeti, 
térbeli, egyéb közösségi kapcsolatokból? 
Milyen biztonsági rendszerekre van szükség 
a problémák kezeléséhez? E kérdések össze-
függenek az európai integráció folyamatai-
val, amelyek keretében fontos igényként 
merült fel a jóléti rendszerek erõsítése, az 
állampolgárok életkörülményeinek javítása, 
a társadalmi biztonság megteremtése (He-
gedûs, 2001; Füleki, 2001).

Az éghajlati folyamatok vélhetõen sajátos 
hatással lesznek a társadalmi strukturális me-
chanizmusokkal összefüggõ biztonsági 
problémákra. A klímaváltozás és a társadalmi 
biztonság problémája összefügg, hiszen 
ugyanazok a makrogazdasági, társadalmi, 
politikai, hatalmi folyamatok és intézményi 
érdekek, amelyek a klímaproblémákat 
okozzák, hozzájárulnak a társadalmi bizton-
sági problémák kialakulásához is (Barnett 

– Adger, 2005).

A klímaváltozást meghatározó társadalmi 
folyamatok és érdekviszonyok

Az éghajlati rendszer belsõ változékonysága, 
a természetes éghajlati kényszerek (a napte-
vékenység, a vulkánkitörések) vitathatatlan 
jelentõsége mellett egyre többen elismerik 
az antropogén hatások, az ipari tevékenység 
meghatározó szerepét. A természettudósok 
is állítják, hogy a három tényezõ csak együtt 
ad magyarázatot a légkör közelmúltbeli 
változásaira (Szabó et al., 2003, 34.).4  Ez a 

 2 Lásd a vonatkozó kutatások webhelyeit: Victor, David. 
G.: Climate Change, Debating America’s Policy Opti
ons, A Council Policy Initiative., Council on Foreign 
Relations, 2004, 162–163.
 3 Az 1992-es vizsgálatban a megkérdezett országok 
között a magyar társadalom tartotta legkevésbé komoly 
problémának az éghajlatváltozást. A 2000-es vizsgálat-
ban a kelet-európai társadalmak tartották legkevésbé 
komoly problémának a globális felmelegedést. Az 
éghajlatváltozásra komoly hatást gyakorló közlekedés-
szennyezés kérdéskörében hasonló adatokat találni. 
(Gallup International Institute: Health of the Planet 
Survey, 1992, Millenium Survey, 2000)

 4 Az ezzel kapcsolatos kételyeket mutatja azonban 
például a Nemzetközi Gallup Intézet kutatása, amely 
szerint az Amerikai Meteorológiai Társaság és az 
Amerikai Geofizikai Társaság tagjainak csak 17 %-a 
gondolja azt, hogy a XX. századi melegedés az üveg-
házhatás foszilis tüzelõanyag égetésével összefüggõ 
kibocsátás eredménye (lásd: Myths of Global Warming, 
http://www.biblebelievers.org.au).
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felismerés bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy 
az utóbbi években világszerte jelentõsen meg-
nõtt az érdeklõdés a klímaváltozás és a társa-
dalmi biztonság kérdéskörével, a meghatáro-
zó tényezõkkel kapcsolatban, tanulmányok, 
könyvek jelentek meg, konferenciák vizs-
gálják a globális felmelegedés és a társadalmi 
biztonság sajátos összefüggéseit.5 

A kutatások szerint a globális klímavál-
tozásra számos társadalmi mechanizmus 
gyakorol hatást: a globális gazdaság hatásai, 
a vállalatok multinacionalizálódási, transzna-
cionalizálódási folyamatai,6  a globális urba-
nizáció, a koncentrált területi fejlõdés, a 
nagyvárosi régiók szervezõdése, a fejlett ipari 
társadalmak kulturális és életforma modell-
jeinek terjedése, a regionális társadalmi 
egyenlõtlenségek, a szegénység, a társadalmi 
részvétel mai mechanizmusai, a társadalmi 
kirekesztettség. A meghatározó társadalmi 
okok között fontosak a demográfiai folya-
matok is, hiszen az utóbbi száz évben az 
emberiség létszáma megnégyszerezõdött, 
s ez megnövelte a természeti erõforrások 
iránti igényeket.

A globális, a Földet károsító ökológiai 
problémák a legfejlettebb ipari társadalmak, 
a gazdagabb országok gazdasági, társadalmi 
és politikai modelljeinek következményei. 
Világméretû társadalmi és nemzeti támoga-
tottságok övezik az adott modelleket. Az 
elitcsoportok, a középosztályok fogyasztási 
igényei és a hatalmakkal szembeni elvárásaik 
is szerepet játszanak a meglévõ modellek 
kialakulásában és fenntartásában. Ez nem-
csak azt jelenti, hogy a károk megteremté-

sében nagyobb a felelõsségük, hanem azt 
is, hogy nagyobb az érdekeltségük a meg-
lévõ modellek fenntartásában is. A fejlõdõ 
társadalmak (közte Kína és Oroszország is) 
a mai piaci, egyben fogyasztói társadalmak-
ban látják a jövõbeni gazdasági, társadalmi 
fejlõdés lehetõségeit, ezért azokban a tevé-
kenységekben érdekeltek, amelyek újrater-
melik és fenntartják a globális környezeti 
problémákat, közte a klímaváltozást is (The 
World in 2020; McRae, 1996).

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS
ÉS A VESZÉLYEZTETETTEK CSOPORTJAI 

A globális klímaváltozás
és a veszélyeztetett makrórégiók

A globális klímaváltozás nagyon sok ember 
élet- és munkakörülményeit, megélhetését 
érintheti (Flavin, 2001, 22.; Brown, 2001, 73.). 
A veszélyeknek leginkább Afrika, Latin-Ame-
rika és Ázsia, Dél-Európa és a sarki régiók 
vannak kitéve, de a jobb alkalmazkodóké-
pességû országokban, mint Észak-Amerika 
és Új-Zéland is találhatók veszélyeztetett 
közösségek. A jövõbeni éghajlati hátrányok 
(például a melegedés, a sivatagosodás, a 
szárazodás) fõként azokat a térségeket sújt-
hatják, amelyekre ezek az éghajlati tényezõk 
már most is jellemzõek, és amelyek már 
most is nagy nehézségek árán (a környezeti 
károk növelésével) tartják fenn gazdaságaik 
mûködését.

Számos régió esetében – fõként a fejlõdõ 
országokban, így Afrikában, Latin-Ameriká-
ban, Ázsiában – kumulatív hatásokkal kell 
számolni. A globális klímaváltozás hátrányos 
regionális és társadalmi helyzetekben jelenik 
meg, s ez növeli a társadalmi problémákat, 
megnehezíti a védekezést, az alkalmazko-
dást is.

A meglévõ éghajlati prognózisok alapján 
két nagy, markánsan elkülönülõ globális 
klímaváltozási forgatókönyv képzelhetõ 
el:, egy „élesebb-katasztrofális” és egy 

 5 Példák erre: Berlin Conference on the Human Di
mensions of Global Environmental Change. Berlin 
3-4 December 2004.; Human Security and Climate 
Change: An International Workshop. Oslo, Norway, 
21-23 June 2005, Center for International Climat and 
Environmental Research.
 6 A szakirodalom szerint a nagy multinacionális, transz-
nacionális cégek érdekei komoly szerepet játszottak 
abban, hogy az amerikai kormány nem írta alá a Kiotói 
egyezményt (Balogh, 2004; Seres 2001).
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„mértéktartóbb-realistább” forgatókönyv.7  
A vonatkozó szakirodalmak alapján az a 
feltevésem, hogy Magyarország esetében a 
mértéktartóbb-realistább forgatókönyvnek 
nagyobb az esélye. Már csak azért is, mert 
a nemzetközi szakirodalmak véleménye az, 
hogy a globális klímaváltozás regionális érte-
lemben differenciált hatásokkal járhat. 

A mértéktartóbb-realistább magyaror-
szági forgatókönyv egyrészt az ország kedve-
zõbb gazdasági, társadalmi pozícióit is adhat-
ja. Az erõsebb pozíció (rövid távú) elõnyei 
azonban csak akkor érvényesülhetnek, ha 
az ország felkészül az esetleges helyi éghaj-
lati hatásokra. A mértéktartóbb-realistább for-
gatókönyv másrészt sajátos veszélyekkel, az 
ország biztonságát érintõ társadalmi problé-
mákkal is járhat. A világméretû regionális 
egyenlõtlenségek miatt új térbeli, társadalmi 
mobilitási irányokkal, hatalmas menekültára-
dattal kell számolni. Az éghajlati és társadalmi 
szempontból is hátrányos térségekben élõk 
megindulhatnak a kedvezõbb éghajlati és 
társadalmi, gazdasági helyzetû országok, 
térségek felé. Ez, a fogadó (vagy fogadni 
kényszerülõ) országok, közte a vélhetõen 
kedvezõbb helyzetben lévõ Magyarország 
esetében is, számos gazdasági és társa-
dalmi problémát, a nemzeti vagy a térségi 
gazdaságok összeomlását, jelentõs mértékû 
munkanélküliséget, továbbá az ország ere-
deti lakossága és az újonnan érkezõk között 
kirobbanó társadalmi konfliktusok sokaságát 
okozhatja. A globális hatások, a kívülrõl érke-
zõ társadalmi konfliktusok sajátos hátrányok-
ká alakíthatják tehát a kedvezõbb éghajlati 
pozíció lehetséges elõnyeit is. 

A globális klímaváltozás és
a veszélyeztetett magyarországi térségek 

A történeti és a modernizációs folyamatok, a 
gazdasági tényezõk, az infrastrukturális és föld-
rajzi adottságok, a külföldi tõke érdeklõdése, a 

multinacionális vállalatok telephelyválasztási 
stratégiái döntõ módon határozták meg a ma 
jellemzõ regionális egyenlõtlenségeket, ezen 
belül a nyugat-magyarországi régiók (fõként 
várostérségek) elõnyeit, a kelet-magyarorszá-
gi (fõként) vidéki térségek hátrányait.8 

A globális klímaváltozás következtében 
átalakulhatnak a világgazdaság térségi ter-
jeszkedési irányai, és ez elvileg módosíthatja 
a hazai regionális egyenlõtlenségek mai 
jellegzetességeit. A globális klímaváltozás vi-
szonylag kedvezõbb magyarországi forgató-
könyve esetén (rövid távon) erõsödhet 
az ország gazdasági vonzóereje, az olyan 
globális vállalatok, azok centrumvállalatai, 
illetve kihelyezett telephelyei esetében, 
amelyek a globális klímaváltozás valóban 
kedvezõtlen hatásainak lesznek kitéve. Az 
újonnan érkezõ cégek vélhetõen a fejlettebb 
térségeket választják. S ez tovább növelheti 
a mai regionális hátrányokat. 

A globális klímaváltozás, a kedvezõtlen 
éghajlati hatások, a váratlan idõjárási kataszt-
rófák komoly biztonsági problémákat okoz-
hatnak a hátrányos helyzetû térségekben. A 
kelet-magyarországi térségek önkormány-
zatai többnyire nem rendelkeznek sem az 

 7 A vonatkozó irodalmakat lásd részletesen: Szir-
mai, 2004. 58.

 8 A kilencvenes évek elején a regionális egyenlõtlen-
ségeket alapvetõen az államszocialista társadalmi 
berendezkedés válságának hatásmechanizmusa, 
késõbb a piaci társadalom kiépülése, a globalizáció, 
a külföldi tõkebeáramlás területi hatásai okozták. Az 
egyenlõtlenségeket növelõ tényezõk voltak, hogy 
a beáramló nyugati tõkét, a külföldi érdekeltségû 
vegyes vállalatokat, a részvénytársaságokat, a kisvál-
lalkozásokat, szinte kizárólag a centrumtérségek vonzot-
ták. Ez a budapesti régió, a Budapest-Bécs tengely, illetve 
Nyugat-Magyarország, ezen belül különösképpen a 
nagyvárosi, városi térségek (Gyõr, Tatabánya, Székes-
fehérvár és térségeik) kiemelt fejlõdését adta. Az ország 
többi nagyvárosa (Pécs, Szeged, Debrecen) kisebb 
mértékben ugyan, de fejlõdésnek indult, miközben 
Észak-Magyarországon, illetve a keleti térségekben, 
az Alföldön számos válságtérség jött létre, magas 
munkanélküliséggel, a gazdasági-társadalmi fejlõdés 
számos akadályával. Ezekben a térségekben hiányzik 
a városi gazdaságot mobilizálni képes, erõs magángaz-
daság, a nyugati és a hazai tõke (Enyedi, 1996).
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alkalmazkodáshoz, a védekezéshez, sem 
a konkrét kárkompenzációhoz szükséges 
forrásokkal, gazdasági erõvel, kiváltképp 
a kedvezõtlen éghajlati hatások gyako-
risága esetén. A társadalmi és gazdasági 
szempontból sérülékeny lakosság esetében 
kumulatív problémákkal kell számolni. To-
vábbá számolni kell a migrációs folyamatok 
felgyorsulásával, ami a (ma még) fejlettebb 
nyugat-magyarországi térségek adaptációs 
potenciáljának a gyengülésével járhat.

A nagyvárosi tér sérülékenysége
és biztonsága 

A szakirodalmak szerint a 21. század a „város 
évszázada” lesz. A világ népességének több-
sége (2025-ben közel 62 %-a) városlakó lesz. 
A fejlett térségekben ez az arány már ma is 
75 % (Hjerppe, 1998). Magyarországon a 
népesség 66 %-a városlakó. A fejlett orszá-
gok nagyvárosai esetében nem csupán a 
népesség, hanem a vagyonos és képzett 
népesség (belsõ városi térben szegregált) 
koncentrálódásáról van szó. 

A modern nagyvárosi tér a globális és a 
nemzeti gazdaság számottevõ részét, a gaz-
daság mûködéséhez nélkülözhetetlen infra-
struktúrát is koncentrálja. Itt találhatóak a 
pénzügyi és egyéb szolgáltatások, a politika 
funkcionálását, a nemzetközi és nemzeti 
tõke érkezését és a szükséges munkaerõt 
biztosító intézmények is. 

A klímaváltozás következtében módo-
sulhatnak a ma jellemzõ európai urbanizá-
ciós trendek, átalakulhat a nagyvárosi tér 
modern társadalmi szerkezete (lásd részlete-
sen Szirmai, 2004). A belvárosi klímaproblé-
mák miatt felgyorsulhat a szuburbanizáció, 
növekedhet a középosztálybeliek kiköltö-
zése. A vállalatok és magasabb jövedelmû 
csoportok kiköltözésével párhuzamosan, 
az átalakuló ingatlanárak következtében 
is a belvárosban leromolhat a társadalmi 
szerkezet, a citysedés folyamata is leállhat, 
növekedhet a vidékrõl, illetve a rosszabb stá-

tusú, de kedvezõbb klímájú elõvárosokból, 
városkörnyéki falvakból beáramló alacsony 
jövedelmû, iskolázatlan társadalmi csoportok 
aránya. Továbbá lefékezõdhet az (európai 
nagyvárosok mellett a magyarországi nagy-
városok esetében is érzékelhetõ) dzsentrifi-
káció folyamata is. Mindez kedvezõtlenül 
befolyásolhatja a városi tér gazdasági, 
társadalmi stabilitását, veszélyeztetheti a 
nagyváros gazdasági-társadalmi funkciói, 
stratégiai szerepei érvényesülését, továbbá a 
nagyvárosban élõk társadalmi és gazdasági 
biztonságát is.

A nagyvárosi centralizáltság az érintett 
(és nemcsak a városi, hanem a városhoz 
kapcsolódó vidéki) népesség gazdasági és 
szolgáltatási függõségeit is adja. A klímavál-
tozás esetében ez a függõség felerõsödhet. 
Az éghajlati katasztrófák különösképpen 
nagyon sok embert egyszerre és egy idõben 
érinthetnek, és éppen a központi függések 
miatt nehéz az egyéni védekezés lehetõsége. 
Magyarország esetében ez azért is probléma, 
mert a korábbi centralizált állami védelmi 
rendszer leépült, a piaci társadalmakra jellem-
zõ helyi társadalmi részvételre és helyi ható-
sági szereplõkre, az öntevékeny magatartásra 
épülõ rendszer még kialakulatlan (Rozgonyi 
et al., 2000).

A klímaváltozás legkülönbözõbb hatásai, a 
melegedés és a szárazodás (de a nedvesedés) 
folyamatai a nagyvárosok számára különös 
gondokat okozhatnak. A városok belterületén 
bizonyos idõjárási helyzetekben több fokkal 
melegebb van, mint a peremkerületekben, s 
ez hosszabb idõ átlagában is igaz (Mika, 2002, 
6.). A mai közép-európai városi építészeti 
megoldások (Tóth Zoltán fõépítész szerint)9  
sokkal jobban felkészültek a hideg, mint a 
meleg elleni védelemre. 

A magyar városokban kevés az ivókút, a 
zöldterület, a növényzet, a park. A modern építé-

 9 A VAHAVA kutatási projekt által rendezett akadémiai 
bizottságok beszélgetései keretében az MTA Telepü-
léstudományi Bizottsági ülésén elhangzott hozzászólás.
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szet (tegyük hozzá, elsilányodott változataiból) 
hiányzik az árnyékolás, a napsugárzástól 
való védelem. A benapozás szempontjai, 
amelyek a modern funkcionalizmus korábbi 
városépítészeti problémáira kívánt feleletet 
adni, a szegénység, a sûrû beépítettségbõl 
fakadó napfény hiányát akarta megoldani, a 
jövõben, a klímaváltozással összefüggésben 
(is) problémák forrása lehet. 

A veszélyeztetett társadalmi csoportok

A gazdasági, társadalmi szempontból hátrá-
nyosabb helyzetû régiók és kisebb térségek, 
falvak alacsony státusú lakossága sokkal 
inkább veszélyeztetett, mint az elõnyös 
helyzetû térségek és a magasabb státusú 
csoportok. A hátrányos helyzetû, alacsonyabb 
jövedelmû, a szükséges ismeretekkel, valamint 
anyagi forrásokkal nem vagy kisebb mértékben 
rendelkezõ, periférikus helyzetben lévõ nagy-
városi csoportok (a belvárosi sûrû beépítésû 
régi városrészek idõsebb, alacsonyabb 
jövedelmû csoportjai, a lakótelepi népesség 
alsó osztályokhoz tartozó rétegei, az egye-
dülálló idõsebbek, a nagycsaládosok, a haj-
léktalanok) nem rendelkeznek a szélsõséges 
idõjárások, a katasztrófák esetén szükséges 
elegendõ anyagi (de egyéb, a mindennapi 
élethez szükséges) tartartalékkal. A felsorolt 
térbeli társadalmi csoportok sem egyéni, sem 
közösségi szinten nincsenek olyan anyagi 
helyzetben, amely segítségével képesek len-
nének felkészülni a (lehetõségekhez képest) 
megelõzésre vagy a szükséges védelemre, 
illetve aminek a segítségével képesek átvészel-
ni a nagyon szélsõséges éghajlati hatásokat. 
Kevésbé tudnak alkalmazkodni az éghajlati 
változások mindennapi hatásaihoz, nem 
tudják az egészségügyi problémák kialaku-
lását megakadályozni. A nagy lakótelepeken 
élõk (de a fiatalok, a gyermekek) számára 
különösen problematikus lesz a melegedés 
és a szárazodás. 

A nagyvárosok, városok belsõ urbanisz-
tikai, épületszerkezeti, építészeti problé-

mákkal is kapcsolatos klímagondjait a 
magasabb jövedelmû csoportok (ame-
lyek tagjai részben már ma is kedvezõbb 
szubklímájú városrészeken élnek) – akár 
a városkörnyéki kiköltözéssel, akár klí-
maberendezésekkel –– inkább képesek 
lesznek kezelni. A szabad foglalkozásúak 
vagy kötetlen munkarendben dolgo-
zók szintén nagyobb eséllyel tudnak 
alkalmazkodni a változásokhoz (a fel-
melegedéshez, a szélsõségesen változé-
kony napi hõmérsékletekhez) a munka-
rend ritmusának és ütemének átalakításá-
val, a munkaidõ és a pihenés ciklusainak 
a módosításával, az egészség védelméhez 
szükséges új életmód és életstílus feltéte-
leinek a kialakításával. Miközben a város, 
a lakóhely, a lakás mûködését megzavaró 
váratlan éghajlati katasztrófák mindennapi 
életre gyakorolt következményeit, az át-
meneti energia- és áramellátási gondokat, 
a köz- és pénzügyi intézmények meghibá-
sodását (például a bankok számítógépes 
rendszereinek ösz-szeomlását) õk sem 
tudják kivédeni. 

Az éghajlati változások a társadal-
mak életmódjának, lakó- és munkahelyi 
körülményeinek, szabadidõs szokásainak 
az általános átrendezõdését kívánnák meg, 
miközben a társadalmi szerkezeti és területi 
egyenlõtlenségek a szükséges átalakítások 
csak differenciált módosítását biztosítják. A 
klímaváltozás ezért tovább növelheti a tár-
sadalmi egyenlõtlenségeket, csökkentheti a 
társadalmi eredetû biztonságot is.

A globális klímaváltozás
és az alkalmazkodás társadalmi feltételei

A globális klímaváltozással összefüggõ 
társadalmi biztonság erõsítése differenciált 
eszközöket igényel, mégpedig a kedvezõtlen 
klímahatásokat újratermelõ szereplõk és a 
hatásokat inkább elviselõk, az érintett társa-
dalmi csoportok elõnyös vagy hátrányos tér-
beli-társadalmi helyzete, anyagi és jövedelmi 
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pozicionáltságai szerint. Ez azt jelenti, hogy a 
kedvezõtlen társadalmi és klímahatásoknak 
egyaránt kiszolgáltatott térbeli társadalmi 
csoportok biztonságának megteremtése, az 
alkalmazkodás fejlesztése érdekében erõsí-
teni szükséges a hatósági, illetve intézményi 
gondoskodást, a kedvezõbb társadalmi 
helyzetûeknél pedig fel kell tárni a közösségi 
és az egyéni részvétel lehetõségeit. A külö-
nösen veszélyeztetett társadalmi csoportok 
lehetséges védekezési stratégiáit kiemelten 
kell kezelni. 

Fejleszteni kell a katasztrófavédelem mod-
ern rendszereit, az állami és helyi hatósági, 
a különbözõ szakmai és katasztrófavédelmi 
szervezetek részvételére, az öntevékeny 
és aktív állampolgári magatartásra épülõ 
struktúrákat. Ehhez biztosítani kell a szük-
séges forrásokat, a forrásmegosztás olyan 
szerkezetét, hogy abban minden érdekelt 
és érintett résztvevõ hatékonyan részt tudjon 
venni. Ez a kedvezõtlen klímahatásokkal 
összekapcsolható szereplõk érdekeltségei 
viszonyainak az átalakítását is feltételezi. (A 
szociológiai kutatási eredmények azt mu-
tatják, hogy az érintett társadalmi szereplõk, 
közte az önkormányzat, a lakosság, a vállal-
kozók, de az állam is, érdekviszonyaik alap-
ján fogékonyabbak a károk kompenzálására, 
mint azok megelõzésére [Jávor – Rozgonyi, 
2002, 213.].) 

Kiemelten fontos tényezõ a vonatkozó 
információk terjesztése, a hozzáférhetõség 
erõsítése, de mindenekelõtt az érintettek 
bevonása, a társadalmi részvétel erõsítése. 
Ezt a szempontot veti fel az a nemzetközi 
kutatás, amelyik Magyarország, Bulgária, 
Észtország, Lengyelország, Románia és Szlo-
vákia összehasonlító elemzése keretében 
vizsgálta a társadalmi részvétel jelentõségét 
az üvegházhatású gázok kibocsátására hatást 
gyakorló döntési folyamatokban.10  A kutatás 
szerint, bár a klímaváltozással kapcsolatos 
informálódás lehetõségeiben is nagyok a 
különbségek, az információhoz való hozzá-
férés minden vizsgált országban fejlettebb, 
mint a társadalmi részvétel folyamata, az 
érintett szereplõk közötti együttmûködés, 
a visszacsatolás. Pedig enélkül nem képzel-
hetõ el sem a globális klímaváltozásra való 
felkészülés, sem a társadalmi biztonsági 
problémák enyhítése.

Kulcsszavak: globális klímaváltozás, társa
dalmi biztonság, veszélyeztetett társadalmi 
csoportok, alkalmazkodás feltételei
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