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A konfliktuskezelés  

 Az EU létrejötte, az EU 1995-ös és 2004-7-es bővítése, illetve az EU fejlettebb tagországaiban 

e gazdaságpolitikai modell az EMU kialakításával, az euro bevezetésével kapcsolódott össze. 

Az euro bevezetése, a szociálpolitikai támogatások zsugorodása eltérően hatott a társadalom 

különböző csoportjaira, és az ún. új társadalmi kockázatok, új társadalmi konfliktusok, új 

mobilizációs hullámok, új politikai aktivitásokhoz vezetett. A társadalmi jól-lét faktorai között 

az államban való bizalom hiánya, a politikai elitben való bizalom hiánya, a politikai ideológiák 

és politikai realitások jól-lét csökkentő funkcióinak hatása komoly szerepet játszottak a 

közelmúlt nyílt nemzetállami politikai konfliktusaiban, ami a belső biztonságérzet 

csökkenését eredményezte. 

 Az ún. Washingtoni Konszenzus modellben leírt minimális állam szerepkör számos 

konfliktushoz vezetett, és a társadalmi konfliktusok egyik legsúlyosabb tényezője az 

államkudarcos politikai rendszereknek és struktúráknak az állandósulása. A politológiai 

szakirodalom ezt összekapcsolja az ún. bukott állam indexekkel, és gyakorlatilag 

meghatározza az ehhez kapcsolódó mutatószámokat, amelyeknek egyik fontos tényezője  

o az állami fizetőképesség és eladósodottság kérdése,  

o hogy képes-e az állam a saját területén a biztonsági rendfenntartó funkciókat 

fenntartani,  

o képes-e az etnikai-társadalmi konfliktustényezőket megfelelően kezelni.  

 A 2008 óta tartó globális pénzügyi és gazdasági válság az EU tagállamok esetében olyan 

mintaállamot, mint Írország is ebbe a kategóriába sodortak, és megrengették az európai 

uniós Dél minden országát (Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország).  

 A globalizáció, a nyitott piacgazdaság az ázsiai ún. fejlesztő államiság közepette is erőteljes 

hatást gyakorolt. A fejlesztő állam erőteljesen eltér az euro-atlanti modelltől, leginkább a 

piaci protekcionizmussal, a demokratikus intézmények eltérő modelljeivel és struktúráival. Az 

1998.évi ázsiai pénzügyi válság azonban nyilvánvalóvá tette e társadalmak globalizációs 

érintettségét. Az ázsiai fejlesztő állam modellekben kialakult társadalmi mozgalmak az 

európaihoz hasonlóan a társadalmi jóléti modell megkérdőjelezésével jártak együtt. 

 Az elmúlt két évtized a világpolitikában a gazdaság primátusát eredményezte a globális 

rendszer alrendszeri közül. Míg korábban a biztonságpolitika főként katonai és geopolitikai 

hangsúlyokat kaptt, ma a biztonságpolitikában a világgazdaság, a pénzügyi rendszer és a 

szélesebb értelemben vett biztonság kérdései kerekedtek felül. Háttérbe szorult a globális 

politikai rendszer demokratizálása, a társadalmi, kulturális szféra fejlesztése, előtérbe került 

a környezeti és kommunikációs szféra (ez utóbbi alrendszerek is a gazdaság befolyása alá 

kerültek). E gazdasági dominancia ellenére a 2008-as globális pénzügyi válság és a válságot 

követő megoldáskeresések az állam hathatós szerepvállalását igényelték: transznacionális 



bankok megmentését, egykor nemzeti tulajdonú, majd transznacionálissá vált cégek 

megmentését, a nemzeti piacok helyreállítását, kialakítását, stb. 

 Ebben a gazdaságpolitikai környezetben a diskurzusok fontos elemét adták a jóléti állam 

értelmezései, az ehhez kapcsolódó jól-lét kutatások, a demokrácia, szabadság, globalizáció, a 

migráció eredményezte új társadalmi folyamatok és jól-lét kutatás.  

A társadalmi problémák, társadalmi konfliktusok és jól-lét problematika 
A globalizáció a társadalmi problémák új megközelítését eredményezte, amelyeket a közpolitika 

kérdéseihez kapcsoltak. Globális szinten jelent változást a népesség demográfiája, az ökológiai 

kérdések, a globális egyenlőtlenség,  a rasszizmus, az etnikai konfliktusok, az urbanizáció problémái, a 

munkához kapcsolódó problémák és konfliktusok sora. Napjainkra a média, a fogyasztás, a családok 

fejlődése, a kisebbségek oktatási egyenlőtlensége, az egészségi problémák, az egészségügyi rendszer, 

a járványok mellett nemzetközi problémák is megjelentek: a háborúk és militarizmus, a tengerek 

kérdése, a terrorizmus, a tömegpusztítás formái (genocídiumok) mellett a globalizáció  gazdasági, 

technológiai, kommunikációs (internet), kockázati tényezői, a deviancia (nemzetközi bűnözés, ifjúsági 

bűnözés, drogfogyasztás, a szexuális látványkultúra és a globális szexuális emberkereskedelem), a 

mentális betegségek, fogyatékosság, korrupció is felkerültek a társadalmi problémák listájára. 

 A konfliktusok értelmezése ma már több szinten történik: az egyén, a család szintjén, 

amelynek konfliktusai többé már nem magánügyek (családon belüli erőszak, stb.). Másrészt a 

szervezetek szintjén, a munkahelyi konfliktusok folyamatában. A konfliktusok megjelennek a munka 

és magánélet , az egyén és helyi közösség( civil bevontság, fejlesztési célok konfliktusai, bizalom a 

politikai intézményrendszerben), a jóléti szolgáltatások (oktatás, egészségügy lakás), a vallási és 

kulturális értékek mentén, az interkulturális, etnikumközi, és generációs konfliktusok formájában. A 

jól-lét problematika szempontjából nemzetközi szinten a konfliktusok több forrásból fakadnak:  

 A gazdasági fejlődés dominanciája a nemzetközi rendszerben, a humán fejlődés háttérbe 

szorítása, az emberarcú globalizáció hiánya. 

 A tőkés gazdaság ciklikus fejlődése és pénzügyi krízisei okozta feszültségek. 

 A nemzetközi fejlődés egyenlőtlen volta, a nemzetközi fejlesztés problémái. 

 A migráció és annak társadalmi következményeinek hatása a fejletlen és fejlett országokban. 

 Az interkulturális együttélés, identitás, a migráns társadalmi közösségek problémái, 

transznacionális kisebbségi társadalmak kialakulása. 

 A globalizáció és a foglalkoztatás kérdései. 

 Az erőszakos konfliktusok, a konfliktusok, a klímaváltozás következtében gyakorivá vált 

természeti katasztrófák okozta hatások az érintett lakossági csoportok jól-létére. 

 A globális szociálpolitika kérdései, vitái, problémái a nemzetközi rendszerben. 

A globális társadalmi problémák és konfliktusok napjainkban szinte minden területen 

összekapcsolódtak a jól-léti narratívákkal. A globális nemzetközi rendszer diskurzusaiban a témakörök 

elemzése leginkább a neoliberális institucionalizmushoz kapcsolódó nézőpontok keretrendszerében 

történik, azaz a globalizáció gazdasági funkcionális  intézményei mellett szükség van a globalizáció 

társadalmi-jól-léti funkcionális működése rendszerszerű fejlesztésére is. 



A globalizáció rendszerében a társadalmi problémák kezelése ún. globális rezsimek kialakulásával 

mérhető. A globális társdalom szintjén kialakultak az ún globális rezsimek a környezetvédelem, az 

emberi jogok, a posztkonfliktusos helyreállítás területén.  

A well-being kérdéskör esetében a kutatás fő kérdése az, hogy a jól-léti problematika miként 

éertelmezhető: 

 A jól-léti problematika a neoliberalizmus társadalmi diskurzusa, a globális kapitalizmus 

ideológiája –e? 

 A jól-léti problematika a társadalmi modellek konvergenciája- e: a jóléti társadalmi 

rendszerek mellett vagy helyett, beszélhetünk-e jól-léti társadalmi rendszerőkről? 

 A jól-léti problematika része- e a globális rezsimeknek, ha igen, milyen kapcsolata van a többi 

rezsimmel?  

 Beszélhetünk-e egy globális egészségügyi-jól-léti rezsim kialakulásáról? 

 Miként értelmezhető a regionális integrációk szintjén a jól-léti problematika: közpolitika vagy 

rezsim, része –e a globális rezsimeknek? 

 Miként érinti a jól-léti rezsim-modell a nemzetállamok szintjét? 

 Beszélhetünk- e jól-léti rezsimek lokalizációjáról, és a lokális rezsimek 

transznacionalizációjáról? 

 

A fenti kérdések megválaszolása érdekében szükséges a globális rezsimekre vonatkozó kutatási 

szempontok alapján a vizsgálati módszereket áttekinteni. A nemzetközi politikai rendszer és a globális 

politika folyamatában a nemzetközi politika elméletével foglalkozók a nemzetközi rezsimek 

kialakulását a globális kormányzás rendszere fejlődése részének tekintik, amelyben kialakulnak a 

külpolitika privatizált rendszerei. A külpolitika privatizált rendszerei a rezsimek, amelyek a szabályok, 

a normák, az emberi viselkedés befolyásolására törekednek. (Rosenau, Czeimpel, W.H. Reinicke). A 

globális kormányzás rezsimjei az ún. triszektorális hálózatok, amelyek a kormányzatok, a nemzetközi 

korányközi szervezetek, a magánszervezetek: a civil és üzleti szervezetek olyan rendszerei, amelyek 

működésére a strukturált informalitás, a tematikus ösvények mentén való laza kollaboráció jellemzi. 

Lényegében társadalmi vállalkozások, amelyekben a magas profilú vezetést az NGO vagy olyan 

globális közértelmiségiek adják,amelyek képesek know how beemelésére, lehetőség teremtésére a 

tanulási folyamathoz (konzultáció, konferencia, kongresszus), a civil szektor önkéntes energiáira, a 

pénzügyi szektor befektetéseire, a kormányközi szervezetek, kormányzatok szabályzatfelállító, 

normaállító képességeire. A multiszektorális hálózat ereje a tudásmenedzsment az 

információszerzési képesség a kockázatviselőktől. Feladatuk:  

 napirendkreálás, tematikus hálózatok kialakítása, a morális imperatívusz nyelvezete 

használata, a média stratégiai használata, transznacionális diskurzusok kialakítása, 

 a globális standardok kialakításához szükséges standardok kialakítása, 

 ismeretgyűjtés, ismeretterjesztés, politikai, üzleti és szakmai szabályozás elérése, 

 új globális piac megteremtése, kínálati és ellátási rendszerek megteremtése, operációs 

programok megvalósítása, 



 hagyományos kormányközi szerződések révén innovatív mechanizmusok kialakítása.1 

A nemzetközi politika elméletében a nemzetközi jog alapvetően megkülönbözteti a partikularista és 

univerzalista tradíciót. Mindez azt a kérdést jeleníti meg, hogy a nemzetközi rendszerben a 

partikularista nézőpont alapján az állam az a legvégső keret, amely a politikai közösség 

szempontjából még értelmezhető. Az univerzalista nézőpont alapján az egyén jogai univerzálisak. Az 

első szempont alapján a jól-lét nemzeti keretek között mérhető és értelmezhető, és univerzális cél a 

nemzetek jóléte, míg a második, univerzalista megközelítés szerint az állam csak átmeneti kereteket 

ad, a végső cél az egyének jól-léte.  A nemzetközi politika e megközelítései alapján mind a nemzetközi 

szint, mind a komparatív állami szint releváns a nemzetközi politika közpolitikai kérdése, az 

egészségügy és well-being összekapcsolása elemzésére. 

Univerzalisztikus jól-léti mérési modellek az Észak-Dél törésvonalában 

ENSZ humán biztonsági index 

Az ENSZ Trust Fund for Human Security  szervezete a gazdasági és társadalmi jól-lét témakörében 

kialakította az ún. „emberi biztonság” fogalmát. A hagyományos biztonság kifejezés az államok 

biztonságát érinti, amely a másik állam általi megtámadás, katonai támadás, veszélyére koncentrál, 

míg a humán biztonság az egyén és közösség többoldaú fenyegetettségét jelenti: a fogalom a humán 

fejlődés mellett a humán biztonsági visszafejlődés fogalmát alkalmazza a következő esetekben: 

konfliktusok, gazdasági és pénzügyi válság, egészségügyi járványok, betegségek, természeti 

katasztrófák, hirtelen bizonytalanság és emberi depriváció, társadalmi zavargások. A humán 

biztonság nemcsak nem nő, hanem növekvő feszültségekhez vezethet. A humán biztonság növelhető 

a nemzeti biztonság, a stabilitás és a fenntarthatóság céljaiban való előrehaladással. A humán 

biztonság nem különbözteti meg a különböző emberi jogokat, és azok megsértését. Hibrid 

nézőpontot képvisel, amelyben normák, folyamatok, intézmények, a jó kormányzás, a 

kiszámíthatóság és a szociális védelmi intézmények a demokratikus folyamatok fontos szerepet 

játszanak az egyén és a közösségek lényeges szabadságjogainak megfogalmazásában és 

megvalósításában.A humán biztonságerősíthető a biztonsági infrastruktúrák, fenntarthatósági 

programok, rendszerszerű megerősítések és védelmi rendszerek révén. A humán bizonytalanság 

esetei lehetnek az extrém elszegényedés, a megélhetés, a méltóség fenyegetetté válik. Feladata a 

külső beavatkozások negatív hatásainak kivédése, integrált megoldások keresése. Elemei a gazdasági, 

az élelmezési, az egészségi, a környezetei, a személyes, a közösségi és a politikai biztonság.2 

A modell során kialakult a humán biztonsági index, amely számos más egyéb a globális mérési 

skálákban is alkalmazott indexet is összefog. A hagyományos indexen túl a béke, a helyi városi 

konfliktusok, a brtönben élők aránya, a pilitikai terror szintje, az élelmiszerbiztonság, a poilitikai 

terror szintje, a produktív termőföld aránya, növekedése, csökkenése, poitikai stabilitás és 

erőszakmentesség, az illegális korrupció szintje, a legális korrupció mértéke mellett számos olyan 

adatot mér, amelyet más a a GDP-n túli mérések nem alkalmaznak.3 

                                                           
1
 Hervai Szabó Gyöngyvér (2003): Nemzetközi politika elmélete II. KJF. 92-95.pp. 

2 Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Human Security In Theory 
And Practice. 
https://docs.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20T
ools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf 
3
 http://www.humansecurityindex.org/?page_id=28 



OECD 

A well-being témakör megjelenése a nemzetközi szervezetek szintjén általánossá vált. Az ENSZ 

szervezete az UDNP a kérdéssel kiemelten foglalkozik, csakúgy, mint az OECD. 

Az OECD 2000 óta foglakozik a jól-léti kérdések mérésével és elemzésével.  

Az OECD a kanadai nemzetközi fejlesztési szervezettel (Human Resource Development Canada) 

szervezettel 2000-ben szimpóziumot szervezett Quebec City-ben „The Contribution of Human and 

Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being címmel. A múlt század kilencvenes 

éveiben az OECD a humán tőkébe való befektetésre, és annak a jól-létre vonatkozó hatásait vizsgálta, 

majd a szociális tőke jól-léti hatásait a fenntartható és társadalmi fejlődés szempontjából elemezte. 

Hivatkozva arra, hogy számos OECD tagországban alapvető eltolódás történt az értékekben, ami a 

politikai célok megváltozását is magával kell, hogy hozza. sokkal nagyobb a szerepe az önkifejezésnek, 

az egyéni autonómiának a szubjektív jól-létnek és az életminőségnek. A gazdasági fejlődés akadálya a 

társadalom nem megfelelő működése, a társadalom szociális kapcsolatainak fellazulása. A kutatást  

Osberg „Index of Economic Well-being” majd a társadalmi tőkére is kifejlesztett 2001-es mérésére 

alkalmazva (USA, Kanada, Egyesült Királyság, ausztrália, Svédország, Norvégia) fejlesztették tovább. 

A jóléti tematika az OECD Statisztika, Tudás és Politika címmel tartott világfórumain, mint a 

társadalmi haladás mérése eszköze jelent meg. A palermói 2004.évi világfórumon a szociális tőke 

mérése állt a középpontban. A 2007.évi isztambuli világfórum fogadta az ún. isztambuli nyilatkozatot, 

amelynek aláírói az EU bizottság, az OECD, az Iszlám Konferencia, az ENSz, az ENSZ UNDP szerve és a 

Világbank voltak. A cél a társadalmi haladás mérése minden országban, a GDP adatokon túl, valamint 

az ENSZ Mileniumi Fejlesztési céljainak indikátorainak ezirányú átalakítása. A tényalapú politikai 

kultúra növeli a társadalmi jóléteet, és az információs korban a politikát átláthatóvá és 

elszámoltathatóvá teszi. A gazdasági, társadalmi és környezeti mutatók megismertetése az 

állampolgárokkal elősegíti a jó kormányzást és a demokratikus folyamatokat. Erősíti az állampolgárok 

társadalmi céljai megvalósítását, a vitákat, a konszenzusépítést, és a közpolitika növekvő 

elszámoltathatóságát. Felhívják a nemzeti statisztikai hivatalokat, a magánszervezeteket, a kutató 

szakértőket, hogy állítsanak elő jó adatokat, amivel a társadalmi haladás mérése egyértelművé válik. 

A hivatalos statisztika közjó, amely a társadalom fejlődését segíti. 4 

A 2004-től indított globális projekt az OECD vezetésével 2010-ig 57 nemzetközi konferencia és  

szeminárium szervezését bonyolította le. A program résztvevői a nemzeti tudásközösségek, 

akadémiák, egyetemek, think tank szervezetek mellett az EU intézményrendszere, a parlament, a 

Bizottság, az igazgatóságok, kutató intézetek a vezető országok mértéktartó szervezetei mind részt 

vettek. Az OECD az ügyben kitüntetett szerepet játszott.  Az ENSZ és szervezetei, az EU, az USA, az 

OECD tagországok kiemelt szerepet játszottak. Az ENSZ és a Világbank bevonása lehetővé tette, hogy 

a nem OECD tagországok esetében is kivitelezhetők legyenek a mérések. Összességében a jól-léti 

globális projekt minden elemében tartalmazta egy közpolitikai globális hálózat kiépítését. A jól-lét, 

mint nemzetközi közjó, a nemzetközi statisztika, mint közjó megjelenítése erősítette az OECD 

legitimációját és felértékelődését a globális kormányzás rendszerében. 5Emellett 2011-ben az ázsiai-

                                                           
4 http://www.oecd.org/site/worldforum06/39637799.pdf 

5 Boarini R., M. Comola, F. De Keulenaer,R. Manchin and C. Smith (2012), “What Makes for a Better 
Life? The Determinants of Subjective Well-Being in OECD Countries: Evidence from the Gallup World 



csendes-óceáni térségre vonatkozóan Tokióban6, Rabatban Afrikát7 illetően, 2012-ben Latin-

Amerikában Mexico City-ben8, és Párizsban Európát9 érintően (EU program keretében) szerveztek a 

nemzetközi és regionális mérések összehangolására vonatkozó konferenciát. 

A 2011-ben kiadott OECD Compendium of OECD Well-being indicator c. kiadvány az OECD 

tagországok adatait mutatja. A dokumentum ábrája bemutatja az OECD modellt. A probléma az 

adatok validitását illetően ott van, hogy a különböző országokban eltérő méréseket alkalmaztak, és 

számos ország adatforrásaira nem volt hivatkozás. 10 A jelentés hivatkozik további globális 

kezdeményezésekre is, mint a Global Progress Research Network (GPRNet)11, Wikiprogress European 

Network on Measuring Progress12Wikiprogress Latin America Network (WPAL) 13, Wikiprogress Africa 

Network14Wikiprogress15, Wikigender16, Wikichild17, world value progress18 

Az OECD  2013-ban kiadta a jó-léti statisztika mérésére vonatkozó nemzetközi normatív ajánlatát.19 

Az OECD által fejlesztett mutatók annak ellenére, hogy regionális szinten is eltérő jóléti modellek 

működnek, a jól-lét többcivilizációs  univerzális felfogását támogatja szemben a jól-lét eltérő 

regionális modelljeivel. 
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ENSZ és az ENSZ szervezetei 

Az ENSZ 2013.évi januári közgyűlése elfogadta aHappiness: towards a holistic approach to 
development c. határozatát, amelyet a főtitár terjesztett be a közgyűlés elé. Az ENSZ támogatta a 
francia kormány kezdeményezését (2008-9), a szakértői bizottság felállításában.  
A jelentés támaszkodott a nemzetállamok által kiépített rendszerekre, pl. a Bhután, Franciország, 
Olaszország, japán, Qatar, Egyesült Királyság és Észak-Írország, az EU, Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), az ENSZ FAO, az UNESCO, az  UN WOMEN, United 
Nations Volunteers programme (UNV), azUnited Nations Development Group.20, az OECD, a New 
Economic Foundation (EK), az ún. Happy Planet Index. 
Az ENSZ 2012. évi World Happiness report- ja (Magyarország 98. helyen áll)21. ( Az ENSZ well-being-et 
mutató témái, híradási 4030 dokumentumot adtak ki a keresőben.  
Az ENSZ közgyűlés határozata (65/309/2011) „ A boldogság: a fejlesztés holisztikus nézőpontja c. 
dokumentuma  szerint  a boldogság alapvető emberi cél, mint univerzális cél szerepel a mileniumi 
fejlesztési célok között, elismeri, hogy a GDP nem célozta és nem mérte a nemzetek jól-létét és 
boldogságát, a nem-fenntartható termelés és fogyasztás negatívan hat a fenntarthatóságra, 
inkluzívabb, kiegyensúlyozottabb és kiegyenlítettebb nézőpontra van szükség, a fenntartható 
fejlesztés, a szegénység csökkentés, a gazdasági  növekedés és az emberek jól-léte és boldogsága 
érdekében. Ezért felhívja a tagállamokat a mérési rendszer kialakítására a jobb közpolitika 
érdekében. Külön kiemelik Bhután szerepét, amely első országként bevezette aa mérési rendszert. 
(David Cameron kormánya az Egyesült Királyságban második volt.) 

ENSZ  UNESCAP Human Security Index 

2009-ben az ENSz közreműködésével összeállították a humán biztonsági indexet, amely alapvetően 

meghatározza a lakosság jól-lét érzetét.22  Az index előnye, hogy a politika stabilitás, a háborútól való 

mentesség, a természeti katasztrófák, gazdasági válságok, pénzügyi krízisek , városi zavargások, 

politikai konfliktusok, zavargások, technikai katasztrófák adatai is bekerülnek a mért adatok közé. Az  

index erőteljesen kapcsolódok a nemzetközi fejlesztés témaköréhez és szempontjainak beemelése 

erőteljesen árnyalhatja a jól-lét alapvető koncepcióit. 

Világbank 

A világban teljes tevékenységében a well-being tevékenység a fejlesztési célok közé kerület. A well-

being és fejlesztés témában 60 000 dokumentumot találhatunk. A Világbank szinte minden fejlődő 

országban indított társadalmi jól-léti programot, és folyamatosan méri a haladást, az un. World 

Development  Report  alapján. 

Franciaország- ENSZ-ENSZ UNDP. EUROSTAT- Világbank-OECD: Bizottság 

A bizottság nemzetközi szervezetek és nemzetközi közértelmiség képviselőiből állt, az elnöki szerepet 

J. Stiglitz, az alelnöki szerepet Amartya Sen közgazdászok töltötték be. Stiglitz szimbolikus 

személyiség, hiszen kormányzati tanácsadás (Clinton) mellett más nemzetközi bizottságokban is 

szerepelt, és a Világbank vezető tisztségviselőjeként tevékenykedett. A Bizottság ajánlása alapján 

javaslatot tettek a nemzetközi jól-léti rendszer mérésére. Mind Stiglitz, mind Sen nemzetközi 
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közszereplő, hiszen Sen szerepe kiemelt volt az ENSZ Mileniumi céljainak megfogalmazásában, majd 

a nemzetközi fejlesztés új modellje kialakításában. A Bizottság jórészt az amerikai egyetemi elit 

közéleti szereplőiből állt fel a támogató szervezetek szakértői mellett. Összességében a munka nem 

volt részletesen kidolgozott, inkább a témakör társadalomtudományi háttere nyert megerősítést. 

Bhután-ENSZ  Új gazdasági paradigma  a jól-lét és boldogság 

A 2012.évi magasszintű ENSZ-Bhután konferencián a vezető szerepet részben ugyanez a jól-léti 

tematikában aktív csoport jegyezte, Heliwell, Layard, Stiglitz, Sachs vezették a szakmai szerepet. A 

témának Bhután számos országot megnyert, és sikerült előkészítenie vele azz ENSZ főtitkára és az 

ENSZ közgyűlése a témával kapcsolatos határozatát. 23 

Rio+20 

A 2012.évi Riói+20 konferencián nyilatkozatot fogadtak el a témakörben. A nyilatkozat hangsúlyos 

eleme volt a társadalmi fenntarthatóság.24 A fenntarthatóság  szerkezetében a multidimenziós, 

objektív, szubjektív és átfogó jól-lét tematikát a fenntartahósághoz és fejlesztéshez kapcsolta. A 

konferencia ezáltal legitimizálta a korábbi szakértői és érdekcsoportok által végzett erőfeszítéseket. 

Bellagio kezdeményezés 

A Bellagio kezdeményezés a nemzetközi fejlesztés folyamatában Afrikában végzett önkéntes munka, 

a fejlesztés és jól-lét témakörében. A Rockefeller és más alapítványok által támogatott csoport 

tipikusan a jól-léti téma privatizációját képviseli, és a nemzetközi önkéntes tevékenységre helyezi a 

hangsúlyt.25 

Az EU, mint civil hatalom a fejlesztésben és a jól-lét tematika 

A civil hatalom kritériumai között nem szerepelnek a jól-léti kritériumok. Az EU nemzetközi politikáját 

amennyiben a konstruktivista  nézőpontok felől értékeljük, akkor a hármas célt: a politikai stabilitást, 

a gazdasági fejlesztést, és a szolidaritást  tekintve azt mondhatjuk, hogy a háromból kettő a well-

being irányába hat. Addig, amíg az EU korábban az Észak –Dél nézőpontból irányította a nemzetközi 

fejlesztési programokat ( a hangsúlyt az egykori gyarmattartó államok határozták meg, csakúgy, mint 

a segély formáit és forrásait), ma már az EU nemzetközi fejlesztéspolitikája csak egy a globális civil 

hatalom szerepkörből (mellette a bővítéspoitika, a szomszédságpolitika is szerepet játszanak), és a 

programok jellege inkáb az EU identitás erősítését, az EU értékeinek megvalósítását szolgálja: a 

materiális értékek mellett az európai életminőség, kooperatív hatalom normák, nagyobb súly a 

szociális dimenzión, a szabadság, demokrácia, emberi jogok és jogrend mellett a társadalmi 

szolidaritás, diszkrimináció-ellenesség, fenntartható fejlődés és jó kormányzás.26 

Az EU napjaink legnagyobb donor szervezete, amely a globális segélyezésben a segélyek 56 %-át 

nyújtja (az USA 26 %). A segélyezési politika az ENSZ Mileniumi Célok rendszere szerint, illetve a 

fenntartható növekedés jegyében történik. A segélyek közel 43 %-a társadalmi és szociális célokat 

szolgált. A fejlesztéscélja a szegénység, az extrém szegénység csökkentése, az általános iskolai 

oktatás általánossá tétele,  a társadalmi nemi egyenlőség elősegítése, a gyermekek halálozási rátája 

csökkentése, a kisgyermekes anyák egészsége javítása, a járványok visszaszorítása, a környezeti 
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fenntarthatóság és nemzetközi fejlesztési partnerségek kialakítása. A fenntartható fejlesztésbe 

beleérti a jó kormányzás, az emberi jogok, a politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti 

aspektusokat. A szegénység megszüntetése érdekében végzett fejlesztés olyan képességek 

kialakítását jelenti, amelyek a fogyasztói és élelmiszerbiztonság, egészségügy, oktatás, emberi jogok, 

a meghallgatás joga, a méltóság, az értelmes munka, azaz befektetés az emberekbe (egészség, 

oktatás, környezetvédelem, a falusi megélhetés, a jólét teremtés (vállakozói képességek, 

munkahelyteremtés, hitelhez való hozzáférés, tulajdonjog és infrastruktúra fejlesztés a nők 

megerősítése.27 A fentiek alapján jól látható, hogy a well-being diskurzusok még nem hatották át az 

EU fejlesztéspolitikáját. Az EU szerepe a mileniumi célok megfogalmazásában kiemelt volt, komoly 

hátteret adott az OECD politikájához, azonban a jól-léti témakörben nem tartott lépést a nemzetközi 

szervezetekkel, diskurzusaiban nem a liberális jól-léti, hanem a konstruktivista szociális befektetési 

modell vezérli és irányítja. 

 

USA  jól-léti nézőpontja a nemzetközi stabilizáció és rekonstrukció és fejlesztés 

vonatkozásában 

Az USA: az USIP és az USAID a legfontosabb amerikai szervezetek, amelyek a konfliktusok és a 

nemzetközi fejlesztés témakörében, azokban a jól-léti diskurzusok szempontjából figyelembe 

veendők. 28 

Az Egyesült Államok kiemelt szerepet tölt be a geopolitikában, a nemzetközi konfliktusok kezelésében 

és a konfliktusokat követő helyreállításban és rekonstrukcióban.  A USIP (United States Peace 

Institute) 2009-ben kiadott tankönyve szerint a stabilizáció és rekonstrukció az egyik legfontosabb 

nemzetközi tevékenység.  A biztonságos környezet és helyi biztonság, a jogrend, az 

igazságszolgáltatás és felelősségre vonás, a stabil kormányok kialakítása, a közigazgatás és részvétel, 

a fenntartható gazdaság, a gazdasági stabilizáció és infrastruktúra mellett két fejezet is foglalkozik a 

jól-léttel: a társadalmi jólét és a humanitárius segélyezés és társadalmi jólét c. fejezetek.29 

                                                           
27 Joint statement by the Council and the representatives of the governments of the Member States 

meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on European Union 
Development Policy: ‘The European Consensus’ (2006/C 46/01) 
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A fenti ábra jól mutatja a társadalmi jól-lét szerepét a konfliktusokat követő politikai rendezésekben.  

 

Az alapvető szolgáltatások biztosítása és 
elérhetősége:  

a segélyszolgáltatások megfelelő  minősége 

Ivóvíz, élelem és lakás  

minim standardok 

Egészségügyi szolgáltatási standardok 

Az oktatási szolgáltatások biztosítása és 
elérhetősége: az oktatás rendszerének 

fejlesztése és reformja  

egyenlő hozzáférés  

az oktatás minősége és  

konfliktusérzékenysége 

Társadalmi rekonstrukció: csoportok közötti 
és csoportokon belüli megbékélés és a 

közösségekben fejlődés joga 

A lakóhelyre való  

visszatérés joga: 

menekültek és áttelepítettek 

 visszatelepítése,  

biztonságos és önkéntes visszatérés 

Társadalmi jól-lét:  

szabadság, az alapvető 
szükségletek megszerzésének 
képessége 

közösségekben való békés 
együttélés,  

a fejlődés lehetőségeinek 
megléte 



A nemzetközi fejlesztés a társadalmi jól-lét minimum követelményeiben a fenti feltételeket határozta 

meg.30 

A jól-lét a globális társadalom  érdekcsoportjai nézőpontjából: hegemónia 

és alávetettség 

Deutsche Bank 

A Deutsche Bank évenkénti kutatási rendelései között a 2006.évi kutatási jelentés a „ Measures of 
well-being: There is more to it than GDP” címet viselte.31 A tanulmány kitér az összes jól-léti 
nézőpontra és kísérletre 2006 előtt, és a 3. oldalon bemutatott ábrájával modelljét adja annak, hogy 
a jól-létre milyen tényezők hatnak.  A Stephan Bergheim által készített dokumentum szinte minden 
kérdésben megelőzi a Stiglitz- Fitoussi jelentést, ám hatása az üzleti világra korlátozódott.  
Deutsche Bank jelentés megállapítja, hogy a jól-léti területek alapjában térnek el attól, amit a 
standard gazdasági elemzések gondolnak. Ezért a következő politikai javaslatokat teszi: 

 A jól-lét mérése: Ahhoz, hogy a társadalmi jól-létet befolyásoljuk, mérni kell a társadalmak 
jól-létét, boldogsági komponenseit. 

 A munkanélküliség csökkentése: a munkanélküliség gyakorolja a legnagyobb jól-lét csökkentő 
hatást, minden érintettre és más állampolgárokra is. 

 Az időgazdálkodás felhasználása a jól-lét növelésére: A lakosság többet dolgozik a kelleténél, 
mivel jövedelem jól-létre való hatását túlértékelik. az adózás révén megszerezhető 
jövedelem segíthet ennek kezelésében, mivel a kontinentális Európában az adók az 
optimálisnál jóval magasabbak. 

 A civil társadalom erősítése, aktív állampolgárság és bevontság: a baráti és családi interakciók 
erősítése, a távolélés lecsökkentése, a szomszédokkal való kapcsolatok fejlesztése. 

 Az anyagiasságot erősítő hiredetések korlátozása: a túl sok TV-reklámot nézők általában 
szegényebbeknek érzik magukat. a rendszeres összevetés a csinos, sikeres és boldog 
emberekkel a kereskedelmi hirdetésekben a saját gyengeségeket láthatóbbá teszi, különösen 
a gyermekek és tinédzserek esetében. Svédország betiltotta a 12.év alattiaknak szóló 
kereskedelmi reklámokat. 

 Az egészségügyi szektornak a teljes egészségre kell fókuszálnia: A WHO az egészséget teljes 
fizikai, mentális és társadalmi jól-létként határozza meg, és nem csupán a betegség 
hiányaként. Ebbe beletartozik a mentális betegségek és az élethossz egészsége is.32 

A Deutsche Bank jelentése és modellje úttörő jellegű, mivel abban olyan elemik is megjelennek, mint 

a genetika, a család, a barátok, a munka, a közösség az egyén jól-léte szempontjából. Másrészt 

gazdasági tevékenységek közé sorolja a szabadidőt, az anyagi javakat, a nem piaci tevékenységet, a 

munkanélküliséget és a bizonytalanságot. Kiemelendő, hogy a jól-létre való hatások között a GDP 

növekedés, a a fogyasztás, a nettó befektetések mellett a külföldre kivitt nyereséget és a beérkezett 

remitendát is megemlíti. Összességében a tanulmány fontos érdeme a biztonság beemelése a 

témába, az ország függősége megjelenítése, a lemondások, az értékcsökkenés mint jól-létre ható 

                                                           
30

 http://www.usip.org/sites/default/files/GP_170-203_Social_Well-Being.pdf. 1pp. 
31

 Stefan Bergheim: „ Measures of well-being: There is more to it than GDP. 
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000202587.pdf 
 
32

 Stefan Bergheim: „ Measures of well-being: There is more to it than GDP. 
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000202587.pdf  pp.9. 
 

http://www.usip.org/sites/default/files/GP_170-203_Social_Well-Being.pdf
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000202587.pdf
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000202587.pdf


tényező, az élethosszra ható tényezők rendszerbe rakása: az életfeltételek, a környezet, az egészség, 

a társadalmi egyenlőtlenség összekapcsolása.33 

World Business Council for Sustainable Development 

Az 1992-ben létrejött szervezet a fenntartható fejlődésben leginkább innovatív  vezetők  nemzetközi 

és nemzeti szintű civili szervezete, kb. 1000 üzleti vezetőt fog össze. A szervezet mintegy 30 globális 

akciót kezdeményezett a fenntarthatóság, a szegénységellenes üzleti modellek, stb. jegyében. 

Kiemelt szerepe volt az ENSZ Global Compat, a Mileniumi fejlesztési célok, az ENSZ 2015-ig tartó 

Mileniumi fejlesztési céljai kidolgozásában. A Vision 2050 egy jövő társadalom előjelzési és fejlesztési 

program, amely a Deutsche bank Jól-léti jelentésére támaszkodik, és a jól-lét fejlesztéséhez azt veszi 

alapul.34 

Az itt született dokumentum normatív jellegű az üzleti szervezetek számára. A Vision 2050 egy 

dialogus jellegű dokumentum, amely az amerikai példával mutatja be a jól-léti modell 

szükségességét: 1980-hoz  viszonyítva az USA GDP-je 165 %-ra nőtt, a gazdasági jól-lét 158 %-ra, a 

társadalmi jól-lét 100 %-k körül maradt. A szervezet szerint a jövő társadalom jól-léte csak komplex 

kollaboratív rendszerek kialakítása lévén lehetséges globális és nemzeti szinten. 

Társadalmi 
 jól-lét 

Civil társadalom 
 
 
 

Komplex kollaboratív rendszerek 

Kormányzat 
 
 

üzleti és magásnszektor 

 Gazdasági jól-lét 

 

Világ Gazdasági Fórum 

A davosi Világ Gazdasági Fórum Egészség és jól-lét c. 2012.évi konferenciáján a jól-léti témakör került 

a napirend középpontjába.  
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A dokumentum három pillérre helyezi a jól-lét problematikát: 

Egyén a munkában: a munkakör célja, értelmessége; az alkalmazott munkavégzési szabadsága, 

rugalmassága és autonómiája; az alkalmazott által kapott visszajelzések; az alkalmazott 

képességeinek fejlesztése; megfelelő perszonális és technikai kapacitással bíró csoportvezető; fair 

eljárásrend a munkafolyamatokban; odafigyelés az alkalmazottak mentális egészségre, a hiányzás 

megfelelő kiegyenlítésére. 

Egyén a családban: emocionális biztonság; a gyermek megfelelő szoros szülői kapcsolatokban és 

szeretetben nő fel, a (jó) szülő képes a munka és a családdal töltött idő kiegyenlítésére, ebben szülői 

programok segítik, több társadalmi támogatás az időseknek, egészséges étkezés és megfelelő fizikai 

fejlődés, megfelelő intellektuális fejlődés és a világra való nyitottság, fizikai biztonság, mentesség a 

családi erőszaktól, megfelelően biztonságos terek a lakáson belül és a lakóhely környezetében. 

Egyén a közösségben (társadalom, lakóhelyi közösség, szomszédság): Jó helyi irányítás, jó oktatás és 

képességfejlesztés, megfelelő emocionális írástudás, a nők képzése, identitás, valahová tartozás, 

lakóhelyi fizikai biztonság, lehetőség a sportolásra, a jó vízellátás, egészséges élelmiszerellátás, 

egészséges lakóhelyi környezet. 

A fenti tényezők esetében a Fórum áttekinti a jól-léti hatások fokozásának módszereit.  

A munka világát illetően kiemeli, hogy a munkahelyi stressz legfőbb okozói a felkészületlen 

csoportvezetők, vagy egységvezetők. Utal arra, hogy e csoport menedzsment képzésére fordítottak a 

vállalatok a legkevesebb időt. Ezért az egységvezetőkre vonatkozó normák és viselkedés 

megfogalmazásán túl javaslatot tesz a munkaköröket és pozíciókat érintő standardokra, a 

munkaszervezetek munkaidő szervezésére, a személyek karrierútja megtervezésére, a hatékony 

munkaerő piaci szabályozásokra és modern társadalombiztosítás meglétére. 

A családi jól-léti politikában a megfelelő lakásépítkezések, pénzügyi szolgáltatások, jelzálogrendszer, 

egészségügyi szolgáltatások valamint a mobilkommunikáció fejlesztését hangsúlyozzák. A 

Egyén és 
munka 

Jól-
lét 

Egyén és 
család 

Egyén és 
Közösség 



családpolitika kiemelt területe a hatékony alkoholpolitika, az alkohol függő viselkedés visszaszorítása, 

a nukleáris családi erőszak meggátolása családi közösségek fejlesztésével, az egyének mentális és 

fizikai rehabilitációjában az új technológiák felhasználása. 

A közösségpolitikában az élethosszig tartó tanulásban az internet és mobiltechnológiák 

oktatásfejlesztését, a jóléti írástudásra vonatkozó képzést, a nőkbe való befektetést, a közösségi 

javak fejlesztését, a lepusztult szomszédságok rehabilitációját, a fizikai jól-lét terei fejlesztését ( bicikli 

utak, sétálóutcák, kocogó-helyek, egészségbiztosítási programok indítása, zöld élelmiszer és zöld 

kereskedelem fejlesztése. 

A fenti programokból egyértelmű, hogy az egészségügyiés a nagy üzleti lobbi az új jól-léti 

programokból meglátta azt, hogy miként fordítható a mérőrendszer egy fejlesztési modell felé.35 

ICC (International Chamber of Commerce) 

Az ICC a társadalmi jól-léti mutatókkal közvetlenül nem foglalkozott, azonban a multinacionális 

vállalkozásokra vonatkozó  OECD A multinacionális cégek nemzetközi befektetéseire vonatkozó 

nyilatkozatot, a Társadalmi Felelősség globális Sulliven alapelveit,amely a jelentési 

struktúrákra vonatkozik, szervezeteinek ajánlotta, csakúgy, mint a Global Compact 

elnevezésű ENSZ kezdeményezést az emberi jogok és munkajogok vonatkozásában. Az 

ICC által ajánlott mérések a következők: Dow Jones Sustainability Indexes;FTSE 4 

Good; the Business in the Community Corporate Responsibility Index the Kempen SNS 

Smaller Europe Index, the Storebrand social index.  

Skoll World Forum 

A Skoll World forum a világ szociális vállalkozásait és a fejlesztő vállalkozásokat fogja össze. A fórum  

hasonlóan a WBCSD-hez a szociális vállalkozások társadalmi és gazdasági hatását méri. A méréshez 

ugyanazt a mérőrendszert használják, mint a WBSD, és az általuk megjelentetett tanulmányban 

hivatkoznak számtalan mérésre, és mérési rendszerre is.  
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_HE_GAC_WellbeingGlobalSuccess_Report_2012.pdf 

http://www.sustainability-index.com/
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
http://www.bitc.org.uk/cr_index/
http://www.kempen.nl/?langType=1033
http://www.kempen.nl/?langType=1033
http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/hovedsidecorporateresponsibility.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_HE_GAC_WellbeingGlobalSuccess_Report_2012.pdf
http://swf2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/chart2.jpg


Ábra: Skoll World Forum 

ILO 

A munkahelyi egészség és jól-lét kérdésében az ILO 2003.évi standardjai a mérvadóak. A munkahelyi 

jól-lét esetében a munka tartalmát, a munkaterhelést, a munkahely jellegét, a munkaórák számát, a 

részvételt és ellenőrzést, a státust és karrierösvényt, a szervezetben betöltött szerepet, a személyközi 

kapcsolatokat, a szervezeti kultúrát, az otthon és a munkahely kapcsolatát, érintkezését, az egyéni és 

szervezeti tényezőket és azok interakcióit tekinti mérvadónak.36 

Az ILO külön tanulmányban foglalkozott a jól-lét  kérdésével  és beemelte a munkahelyi jól-lét nem 

anyagi témakörét a nemzetközi diskurzusokba. A nem anyagi jól-lét tényezői között a következőket 

hangsúlyozza:  

 Az alkalmazott jelentős döntéshozatali hatalma csökkenti a hiányzást és 

munkaerővándorlást; 

 Az alkalmazott jelentős döntéshozatali hatalma növeli a teljesítmény szintjét, a munkával 

való elégedettséget és csökkenti a pénzügyi veszteségeket.  

 A döntéshozatal hiánya megnöveli a szív és érrendszeri betegségek kialakulását. 

 A jól és tisztán meghatározott munkakör csökkenti a hiányzást és késést. 

 A munkatársak gyenge munkahelyi támogatása növeli a hiányzást. 

 A munkatársak támogatása csökkenti a munkavállalók elvándorlását. 

 A bántalmazó ellenőrzés növeli a hiányzást. 

 A személyközi konfliktusok a munkahelyi teamekben csökkentik a teljesítményt. 

 A vezető beosztott kapcsolatok a stressz legfőbb okozói. 

 A menedzserek viselkedése a munkatársak egészségére leginkább kiható tényező. 37 

ILO Igazságos globalizáció38 deklarációban az ILO a szociális védelem, társadalombiztosítás és 

munkavédelem fenntarthatóságát kívánja elérni, azzal a céllal, hogy a minden rászorulónak legyen 

alapjövedelme, amely az új társadalmi szükségleteknek és a gyors technológiai, társadalmi, 

demográfiai és gazdasági változások okozta bizonytalanságoknak megfelelő: 

 mérjék az egészséges és biztonságos munkafeltételeket, 

 a bér- és kereset politikákat, a munkaidő hosszát, a minimálbéreket, azok védelmét,  

 a munkaadók, munkavállalók, és a szakszervezetek társadalmi dialógusa eredményeit az 

adott ország sajátosságainak megfelelően, 
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 a munkajog hatékonyságát,a munkaviszonyok megfelelőségét  a munkakapcsolatok 

minősége elismerése és a hatékony  munkakapcsalotak, ellenőrzési rendszer érdekében. 

 Mérjék, hogy az alapvető jogok miként realizálódnak: az egyesülés szabadsága, a kollektív 

érdekképviselet joga témaköreiben. 39 

Az ILO a pénzügyi-, hitel és gazdasági válság és annak társadalombiztosítási hatását vizsgálva önálló 

társadalombiztosítási jelentést, indexet állapított meg.(World social Security report 2010/2011) A 

legfontosabb megállapítás, hogy a társadalombiztosítás nem helyettesíthető semmilyen egyéb más 

gazdasági, társadalmi, politikai stabilizáló eszközzel. Kiemelt szerepe van a szegénység 

csökkentésében, a humán tőke fejlesztésében, elengedhetetlen feltétele  fenntartható gazdasági és 

társadalmi fejlődésnek, a modern demokratikus államnak és társadalomnak. A Föld lakosságának 

többsége számára nem elérhető a társadalombiztosítás, hiányzik a minimális jövedelem és a 

megengedhető egészségügyi ellátás. A feladat, hogy minden országban jöjjön létre a 

munkavállaláshoz kötődő társadalombiztosítás. A válság hatása a jóléti demokráciákban a 

háztartásokra és egyénekre nem volt olyan erős a fejlett országokban, ami az átfogó 

társadalombiztosítási rendszereknek köszönhető. Anemzetállam által működtetett 

társadalombiztosítás nem a múlt maradványa, hanem a jövő társadalomfejlődése fontos eszköze. A 

nemzetközi segélyező szervezetek és főként a Világbank feladata a társadalombiztosítás 

megerősítése. Az ILO üdvözli az ENSZ CSD 2010.évi határozatát a minimilás társadalmi biztosítási 

rendszerek kiépítésére, az OECD társadalombiztosítási programokra szóló felhívását.40 

Az ILO a „szociális háló helyreállítása, a munka világa c. 2013-ban kiadott tanulmányában a 

társadalmi hanyatlás és társadalmi jól-lét témakörét érintve megáálapítja, a globális társadalmi 

egészséget illetően nincsen megfelelő indikátor rendszer. Hangsúlyozza az erőteljes kapcsolatot a 

társadalmi hanyatlás és a gazdasági mutatók között, mivel az infláció, a jövedelemszint csökkent, a 

munkanélküliség, a GDP arányos eladósodottság, a jövedelmi egyenlőtlenségek nőttek. A társadalmi 

hanyatlás legjellemzőbb mutatói a gazdasági növekedés csökkenés és a munkanélküliség, az ifjúsági 

munkanélküliség. A világ 71 országában vannak megfelelő adatok a társadalmi hanyatlás mérésére, 

ebből 46-ban nőtt, az eu 27 országában 17-t érintett ( 3-ban nincs adat). A szuverén adósság válság  

az euroövezet tagországaiban is törékeny társadalmi környezetet eredményezett. A társadalmi 

hanyatlás megnőtt Ciprus, Csehország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és 

Szlovákia esetében, csökkent Belgium, Finnország, Németország, Svédország és Szlovákia esetében. 

Közép-Európában a társadalmi hanyatlás kockzata 37 %-al nőtt.  Az adatokat az ILO a Gallup world 

mérésekre alapozta.41 

Nemzetközi és nemzeti agytrösztök a jól-lét témaállításban 

Az agytörsztök között kiemelt szerepe volt az amerikai Cato Intézetnek, a New Economic Foundation  

brit szervezetnek, amely különösen erőteljes befolyással bírt az ENSz-re.  A felsőoktatási intézmények 
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között erőteljes nemzetközi hatása volt a Bath Egyetem Nemzetközi Fejlesztési Kutató Központjának, 

mivel abban a jól-léti témakör külön kutatási irányt kapott a nemzetközi fejlesztéshez kapcsolva. A 

Bath egyetemi kiadványok, konferenciacikkek legfőbb eredménye, hogy a nemzetközi jól-léti 

tematikát összekapcsolták a jóléti rendszerek összevető elemzésével, a fejlett világ jóléti modelljei 

mellett, az informális bizonytalansági rezsimekkel. A globális jól-léti tematikát, mint a posztfordista 

globalizált világrend új szociálpolitikai rendszerét elemzik, amely alkalmas arr, hogy a jóléti 

rendszerek fejlett világra vonatkozó nézőpontja helyett egy a világ minden országára alkalmazható 

jól-léti rendszer leírási eszközt tekintsék.  

Összegzés: 
A nemzetközi szervezetek, NGO-k, agytrösztök tevékenységét áttekintve megállapíthatjuk, hogy a jól-

léti problematika a nemzetközi szervezetek napirendjét meghatározta az elmúlt évtizedben. Ebben a 

napirendállításban érdekelt volt az OECD, mint a nemzetközi szabályozási governance rendszer 

meghatározó eleme. Érdekelt voltak a nemzeközi segélyezési üzletágban közreműködő szereplők, 

mivel a nemztközi segélyek társadalmi hatását valamivel mérni kellett. Érdekeltek voltak a 

nemzetközi üzleti szervezetek, mert a nemzetközi fejlesztés mozgatja ma is legjelentősebb 

összegeket. Érdekeltek a tagállamok vezetői, mert a nemzetközi politikában, napjainkban nehéz olyan 

témát állítani, amellyel egy állam kitűnik a nemzetközi közpolitika folyamataiban. Érdekeltek voltak a 

globális közértelmiségi szereplők, mert a főáramú közgazdaságtannal szemben nem volt más olyan 

téma, amely új alternatívák kidolgozását nemzetközi szinten támogatottá tehette volna. A jóléti állam 

nem univerzális jelenség, és a fejlett országok társadalmi feszültségei jogosan vetik fel azt a kérdést, 

hogy miért nemzetközi fejlesztésre, és miért nem a migráns közösségek fejlesztésére fordítják a 

segélyezési pénzeket.  

1. Jól-lét és Boldogság liberális  rezsim kialakulása 

A jól-léti problematika leginkább az angolszász kötődésú globális közértelmiségi elit által közvetített 

téma, ám legfőbb támogatói a washingtoni konszenzus képviselői, főbb szervezetei. A Deutsche Bank 

és a WBCSD, a Világ Gazdasági fórum a téma alapvető támogatói, és a legbefolyásosabb nemzetközi 

multinacionális cégek állnak mögöttük. A jól-léti problematika a válság előtt állítódott napirendként, 

de szinte egy évtizedet igénybe vett a normatív szabályozás megfogalmazása. 

A jól-léti rendszer egyértelműen tekinthető globális rezsimnek, mivel a triszektorális hálózatok 

formálódásának minden elemét felvonultatja. A jól-léti rezsim kapcsolódik a globális közpolitika 

konfliktuskezelési feladataihoz, mivel a biztonsági struktúrák, a konfliktusokat követő helyreállítás és 

stabilizáció rendszereit is képes integrálni. Azzal, hogy a humán biztonságot kiemelte a 

katonapolitikai és geopolitikai értelmezésből és kiterjesztette egyéb területekre is, megkezdődhet 

olyan tabu kérdések megoldása, hogy a fejlesztési forrásokat használhatja –e az EU vagy valamely 

tagország a területén keletkezett humán katasztrófák utáni rekonstrukcióra. A rendszer kapcsolódik a 

nemzetközi konfliktuskezelési rezsimhez, a nemzetközi fejlesztési rezsimekhez, hozzácsatolt a 

környezeti rezsimekhez, és alapját képezi egy kialakulóban levő egészségügyi-jól-léti rezsimnek és a 

hozzá kapcsolódó wellness iparágaknak. 

Jelenleg még nem beszélhetünk egészségügyi jól-léti rezsimről, azonban az egészség új felfogása, az 

oktatás és egészség, a munka és egészség, a sport és egészség új hálózatai kialakulóban vannak, 

csakúgy, mint a mentális egészség önálló szolgáltatási ággá fejlődése az egészségügyön belül.  



A jól-léti, boldogsági tematika összességében egy triszektorális jellegű rezsim struktúráját mutatja, 

amelyben a nemzetközi szervezetek (ENSZ, OECD, Világbank, kormányok (francia, brit, ausztrál, 

kanadai, bhutáni, stb.), nemzetközi agytrösztök, nemzetközi NGO-k, nemzetközi magánszemélyek, 

globális közértelmiségiek alkotják a hálózat struktúráját. A bankok és multinacionális cégek szerepe 

kiemelkedő, akárcsak a privát kutatószervezeteké (Global Gallup), amelyeknek adatait szinte 

mindenki használja. Az OECD feladata volt a tudásmenedzsment, a nemzetközi bizottságoké a 

kategórikus imperativus kialakítása, a média stratégiai használata.A rezsim még nem jutott el az új 

globális piac kialakításához, nem tisztázottak a frontvonalak, nincsenek szakemberek, nem kialakultak 

a nemzeti egységek, nem kialkultak az operációs programok. A jól-lét problematika alapvetően 

alkalmas volt a pénzügyi-gazdasági válság időszakában annak elhitetésére, hogy új társadalmi 

megoldások vannak formálódóban. A nemzetközi szervezetek és NGO-k, mozgalmak között a jól-léti 

téma elkerülte a baloldali szervezeteket vagy azok anarchista radikalizmusa, vagy azok ökonomista 

szemlélete, vagy azok felkészületlensége miatt.  Egyedül az ILO volt képes arra, hogy a maga 

apparátusával bizonyságot tegyen a jóléti társadalombiztosítási rendszer mellett, és elkerülje a jól-léti 

diskurzusok csapdáját. 

2. A jól-lét problematika és a tudástársadalom szükségletei 

A nemzetközi fejlesztésben érintett két szervezet a Világbank és az ENSZ főáramú politikájává vált, 

mivel úgy tűnik kevésbé megosztó jellegű, mint a környezeti fenntarthatósági téma. Amennyiben 

átgondoljuk a témakör munkát érintő diskurzusait, megállapíthatjuk, hogy a jól-léti témakör a 

tudástársadalom szakaszába lépett kapitalista berendezkedés humán tőke reprodukciós mobilizációs 

mozgalma. 

A jól-léti modell egyértelműen az új szociálpolitikák által meghatározott, kiemelt eleme a szociális 

befektetés, az alkalmassá tétel, a képessé tevő állam feladatainak globális szintű rendezése. Mivel a 

modell alkalmas az északi-déli megosztottságon túl olyan keretrendszert adni, amely a helyitől a 

globális szintig képes mutatókkal szolgálni, alkalmas közpolitikai folyamatok befolyásolására. 

3. A jól-lét problematika a többszintű kormányzás rendszerében 

 A jól-léti problematika a regionális integrációk  szintjére csak részben ért le, az EU szintjén 

megkezdődött a témakör és a közpolitika összekapcsolása. Az ASEAN esetében egyes 

tagországok érdekeltségéről beszéhetünk.  Amennyiben Afrika esetében a nemzetközi NGO-

kat kiemelt szerepűnek tekintjük a regionális politikában, úgy elmondhatjuk, hogy a Bellágió 

kezdeményezés már megjelent a kontinensen. Latin-Amerika esetében egyes országok 

érintettek.  

 A jól-léti mérési rendszer csak egyes angolszász országokban vált bevetté, de ott is politikai 

viták tárgya. A modell nem hatolt le a nemzetállamok szintjére, a normatív szabályozást az 

OECD csak 2013-ban publikálta. Amennyiben az EU szintjén áttörés történik, akkor jelentős 

számú tagállamban indulhat be a mérés.  

 A jól-léti rezsimek lokalizációja még nem indult meg, a városi és falusi jól-léti mérési modell 

még nem kialakult. 
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