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HUMÁNÖKONÓMIA

BEHARANGOZÓ
az 5. Nemzetközi Nemnövekedés Konferenciához 

2016-ban augusztus 30. és szeptember 3. 
között Budapest ad otthont az 5. Nemzet-
közi Nemnövekedés Konferenciának. Az első 
konferenciát 2008-ban szervezték Párizs-
ban azzal a céllal, hogy a nemnövekedés té-
májában kutatókat összehozzák egymással, 
valamint a nemnövekedési mozgalomban 
aktív emberekkel. A konferenciát kétévente 
rendezik meg, legutóbb 2014-ben Lipcsében 
találkoztak a nemnövekedés hívei. Az esz-
mecserékre mutatkozó igényt hűen tükrözi, 
hogy a 74 országból érkező résztvevők szá-
ma meghaladta a háromezret.

Már a lipcsei konferencián külön szekció-
ban tárgyalták, hogy a 
nemnövekedés kontextusa 
vajon a posztszocialista or-
szágokban mennyiben lehet 
eltérő Európa más régióihoz 
képest. E kérdéskörön be-
lül különösen érdekes, hogy 
mennyire sikerül a kapitaliz-
musból történő kiábrándult-
ságunkat úgy feldolgozni, hogy 
ne azonnal a kommunizmus 
bukására asszociáljunk, és 
hogy miként vegyük rá a reklá-
mok és a tömegkommunikáció 
által még nem teljesen meg-
csömörlött embereket arra, 
hogy elutasítsák a fogyasztói 
társadalom értékeit. Hogyan 
lehet olyan országokban alul-
ról jövő kezdeményezésekkel 
társadalmi átalakulást elérni, 
ahol a társadalmi és politikai 
részvétel hajlandósága igen 
csekély. Számos egyéb – a  nemnövekedésre 
épülő társadalmi átmenet részleteit és lehe-
tőségeit boncolgató – téma mellett ilyen és 
hasonló kérdések is terítékre kerülnek majd a 
budapesti konferencián.

Nem kizárólag a fenti kérdéskör motiválta a 
szervezőket arra, hogy Budapestet válasz-
szák a következő helyszínnek. Bizonyos ér-
telemben Magyarország a nemnövekedési 
elméletek bölcsőjének is számít, hiszen 
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és társadalompolitikus A nagy átalakulás 
című könyvét a mai napig alapműként tart-
ják számon az irányzat képviselői. Hozzá-
vetőleg 2011-től a nemnövekedés modern 
kori mozgalma is egyre látványosabban van 
jelen Magyarországon. Számos könyv jelent 
meg magyarul olyan írók tollából, mint pél-
dául Serge Latouche, és egyre gyakrabban 
találhatók olyan közösségi kezdeménye-
zések, amelyek alternatív megoldásokat 
keresnek a növekedésre épülő fogyasztás 
helyett. Több magyarországi egyetemen is 
találkozhatunk olyan szakemberekkel, akik 
a nemnövekedés kutatási területén tevé-
kenykednek.

A lipcsei konferencia sikere és a résztvevők 
jelentős száma arra sarkallta a szervezőket, 
hogy a szélesebb nagyközönség elé tárják a 
témát, és a tudományos konferencia mel-
lett párhuzamosan elindítsák a budapesti 
Nemnövekedés Hetet. Míg maga a konfe-
rencia a világ minden tájáról fogad majd 500 
elméleti és gyakorlati szakembert, addig 
a Nemnövekedés Hét fesztiválhangulattal 
várja a téma iránt érdeklődő hazai és nem-
zetközi közönséget, aktivistákat. A hagyo-
mányos lebonyolítású konferenciára a beér-

kezett 80 javaslatból 40 olyan külön szekciót 
választottak ki a szervezők, amelyek adott 
tudományos témában vagy a tudomány és 
gyakorlat párbeszédét támogatva egy-egy 
kérdéskört dolgoznak fel (special session). 
Ezenfelül a beérkezett 330 absztrakt közül 
200 egyéni előadás meghallgatására lesz 
lehetőség. Ugyanakkor a Nemnövekedés Hét 
tervezett programjai között szerepelnek a 
nagyközönség számára is elérhető panel-
beszélgetések, társadalmi párbeszédet bá-
torító világkávézók, gyakorlati workshopok, 
alternatív szervezeteket és megoldásokat 
bemutató túrák, valamint művészeti, zenei 
és kulturális események. Míg a konferen-

cia helyszíne a Budapesti 
Corvinus Egyetem, addig 
a Nemnövekedés Hét ese-
ményeinek otthont ad még 
a Közép-európai Egyetem, 
a Szimpla, az Auróra, a 
Müszi és a Gólya. A hét so-
rán külföldön is lesz 80 – a 
nemnövekedés témájához 
kapcsolható – program, 
amelyek interaktív tér-
képeken és élő adásokon 
(streaming) keresztül szin-
tén hozzátartoznak majd az 
eseménysorozathoz.

Összességében a rendez-
vénysorozat ahhoz kíván 
hozzájárulni, hogy a társa-
dalom több szintjén is pár-
beszédet kezdeményezzen 
a civilizációs válságból ki-
vezető, a nemnövekedésre 

épülő lehetséges alternatívákról, megol-
dásokról és az ezekhez kapcsolódó társa-
dalmi átmenet legfontosabb kérdéseiről. 
A konferencia és a Nemnövekedés Hét min-
den olyan résztvevőt meg kíván szólítani, 
akik akár nemzetközi, akár helyi szinten 
szívesen csatlakoznak ezekhez a dialógu-
sokhoz. Az 5. Nemzetközi Nemnövekedés 
Konferencia és a budapesti Nemnövekedés 
Hét további részleteiről bővebb információ 
található a http://budapest.degrowth.org/ 
honlapon.
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