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ÖKOTECHNOLÓGIA

A technológia a nemnövekedésben
Szerző:  Bajmócy Zoltán / Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Milyen technológiák szolgálhatják a nemnövekedés (degrowth) gondolatát? Vajon a nemnövekedés tár-
sadalmai szükségszerűen elutasítják a csúcstechnológiát és csak a kis léptékű, csináld magad megol-
dásokban hisznek? Vagy a nemnövekedés ezen a téren is a rejtett meggyőződéseink újragondolására, 
a viták újrakeretezésére ösztönöz? Jelen cikk e kérdések nyomába ered, és próbál közelebb jutni ahhoz, 
hogy milyen technológiák, technológiai rendszerek illeszkednek a nemnövekedés gondolatához. 

A nemnövekedés (degrowth, décroissance) egy 
provokatív szlogen, egy társadalmi mozgalom 
és egy társadalmi és tudományos vitákon 
keresztül folyamatosan érlelődő gondolatvilág 
(Liegey és mtsai., 2013). Érdeklődése arra irá-
nyul, hogy miként lehetne demokratikus és 
békés átmenetet megvalósítani egy fenntart-
hatóbb és igazságosabb társadalmi-gazdasági 
működés irányába. Meggyőződéseink, társa-
dalmi vízióink és jelenlegi társadalmi-gazdasági 
intézményrendszerünk gyökeres újragondolá-
sára szólít fel (Latouche, 2009).
A növekedéskor utáni gazdasági-társadalmi 
működés lehetőségeivel kapcsolatban sokfé le 
elképzeléssel találkozhatunk (Tóth, 2019).  
A ki   fejezések kavalkádjában nem egyszerű eli-
ga   zod ni. A nemnövekedés legfőbb jellegzetes-
sé ge, hogy az nem a gazdaság fenntartható 
mé retét (az anyagáramok tekintetében vett 
ál lan dóságát) állítja középpontba. Fókusza a 
„jó élettel” kapcsolatos elképzeléseink újra-
gondolása és ezen keresztül a nyugati fejlő-
dés értelmezés kritikája. 
A nemnövekedés szkeptikus azzal kapcso-
lat ban, hogy a fenntarthatósági átmenet meg-
valósulhatna a mostani intézményrendszer 
gyökeres átalakítása nélkül is (Málovics, 2016). 
Így a technológia fenntarthatósági szerepe 
kapcsán is erős kritikával illeti azokat a jelenleg 
uralkodó elképzeléseket, amelyek piaci motivá-
ciókon keresztül képzelik el a fenntarthatósági 
átmenetet (pl. ökomodernizáció, ökoinnovációk, 
zöld növekedés). 
De vajon akkor mi a technológiai változás 
sze repe a fenntarthatósági átmenetben a 
nem növekedés gondolatvilágában? Milyen 
tech nológiák szolgálnák a nemnövekedést? 
Ez két okból is különösen lényeges kérdés. 
Egyrészt a fenntarthatósággal kapcsolatos 
vitákban a technológia kérdése régóta kiemelt 
figyelmet kap – például ez az egyik fontos 
választóvonal a környezetgazdaságtan és az 
ökológiai közgazdaságtan között. Másrészt a 
nemnövekedés mozgalomban is fontos, ám 
nem teljesen tisztázott a technológia sze-
repe. Egyik oldalon erősen kritizálják napjaink 

számos technológiai megoldását (pl. egyéni 
motorizált közlekedési rendszerek), másrészt 
a technológia kulcsszerepet kap az alulról 
szerveződő nemnövekedés mozgalmakban 
(kerékpárműhelyek, csináld magad mozgalom, 
nyílt hozzáférés, etikus hackerek stb.).
A nemnövekedés technológiával kapcsolatos 
gondolkodását erősen formálta néhány olyan 
XX. századi gondolkodó, akik meglehetősen 
pesszimisták voltak a technológia társadalmi 
szerepe kapcsán. Ivan Illich, Jacques Ellul, 
vagy Nicholas Georgescu-Roegen a modern 
technológiákban alapvetően az elnyomó 
rendszerek kiteljesedését látták, amelyek 
veszélyez tetik a tartalmas társas együtt-
élést (a kon vivialitást). Ez a szellemi örökség 
egyrészt szkeptikus alap állást vetített elő a 
modern technológiákkal kapcsolatban, más-
részt azt eredményezte, hogy a nemnöve-
kedés gondolatvilágának kiérlelése során a 
technológia kérdése sokáig háttérbe szorult 
(Kerschner és mtsai., 2018). 
Ahhoz, hogy megadhassuk a nemnövekedéssel 
összhangban levő technológiák, technológiai 
rendszerek legfőbb tulajdonságait, először 
szükséges röviden felvázolni a technológiák és 
a társadalom viszonyának néhány fontos jelleg-
zetességét.

Technológia és társadalom

A technológiák (mit és hogyan hozunk létre) 
sohasem önmagukban léteznek: összekap-
csolódnak egymással és rendszerekbe ágya-
zódnak. Ez azt jelenti, hogy egy technológiai 
megoldás nem önmagában, hanem csak más 
technológiákkal, bizonyos infrastruktúrával, 
sza bály rendszerrel együtt működőképes. Tehát 
a technológiák mindig magukon hordoznak 
egyfajta elképzelést arról, hogy milyen kör-
nyezetben fognak működni (milyen termelési 
és használati rendszerben képzeljük el őket). 
Azaz a technológia és az őt létrehozó társa-
dalmi közeg nem elválasztható egymástól. 
Például elektromos autókhoz akkumulátort 

akkor van értelme gyártani, ha más szereplők 
kibá nyásszák a nyersanyagokat, legyártják az 
autó többi alkatrészét, ha azt gondoljuk, hogy 
az elektromos autók teret kapnak a közleke-
désben, és hogy továbbra is az individuális, 
motorizált közlekedés lesz az uralkodó társa-
dalmi vízió.
Ugyanakkor a technológiáink bizonyos fokig 
ru galmasak is. Legjobban abban a közegben 
fognak működni, amelybe ágyazva elképzelték 
a működésüket, de valamilyen szinten műkö-
dőképesek maradnak más közegben is, ez 
az illeszkedés azonban sohasem lesz töké-
letes. Például egy személyautókra tervezett 
városban is lehet kerékpározni, de az nem ide-
ális. Viszont, ha mégis egyre többen döntenek 
a kerékpár mellett, akkor egy idő után az vél-
hetően változást fog eredményezni a városok 
kialakításában.
Ez a példa arra is alkalmas, hogy rákérdez-
zünk a technológiai fejlődéssel kapcsolatos 
meggyőződésünkre. A legtöbb ember intui tív 
módon az autót fejlettebbnek gondolná a ke -
rék párnál. És azt gondoljuk, ahogy múlik az idő, 
úgy a fejletlenebb technológiákat fejlettebbek 
követik (a haladás eszméje). Ám a kerékpárra 
optimalizált városok nem megelőzték, hanem 
követték az autós városokat! Az 1970-es 
’80-as évekig Amszterdamot vagy Koppen-
hágát is a személyautós közlekedés vízója 
mentén fejlesztették.
Még egy fontos tulajdonságát kell kiemelni  
a technológiáknak. Napjaink modern társa-
dalmaiban az emberek közti (illetve az ember 
és a többi élőlény közti) viszonyokat jelentős 
részben a technológiák, technológiai rend-
szerek közvetítik. A tárgyaink, az épített kör-
nyezetünk, az egészségügyi rendszerünk mind 
bizonyos társadalmi vízió mentén jönnek létre. 
Ezek egyes csoportok értékeinek és érde-
keinek jobban megfelelnek, mint másoknak. 
Így például a városok kialakítása közvetíti a 
motorizált vagy kerékpáros közlekedés relatív 
politikai fontosságát. Vagy ha játszótereinken 
nincsenek akadálymentes játékok, az közve-
títi a mozgássérült gyermekek (és családjaik) 
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egyenjogúsága kapcsán fennálló társadalmi 
viszonyokat.
A fenti gondolatok lehetővé teszik, hogy fel-
rajzoljuk a technológia-társadalom viszony 
sematikus képét (1. ábra). A minket körül-
vevő társadalmi valóság hatással van arra, 
hogy milyen technológiai újítások jönnek létre 
(hogyan, milyen kialakítással, milyen terme-
lési és használati rendszert feltételezve). Az új 
technológiák pedig létrehoznak egy új társa-
dalmi valóságot, amely aztán alakítani fogja a 
szereplők cselekedeteit, viszonyait és a jövőbeni 
technológiai újításokat. 
Ez a körforgás azonban két különböző dolgot 
jelenthet. A technológiai újítások alkalmasak 
arra is, hogy megerősítsék, szó szerint kőbe 
véssék a fennálló társadalmi viszonyokat és 
hierarchiákat. De rugalmasságuk miatt arra is 
alkalmasak, hogy új víziók mentén, új társadalmi 
valóságot hozzanak létre, amely kikezdi a fenn-
álló intézményeket és hierarchiákat (Feenberg, 
1999). Azaz a technológiai újítások ilyen 
értelemben segíthetnek valósággá alakítani, 
kőbe vésni az alternatív társadalmi víziókat. 
Ha például elkezdünk akadálymentes játszótéri 
játékokat gyártani és telepíteni játszótereinkre, 
azzal már el is értünk egy apró változást a 
mozgássérült gyermekek társadalmi po zí ció-
jában. 

A nemnövekedés 
technológiája?

A közelmúltban egyre többen kezdték el azt 
vizsgálni, hogy milyen technológiák, techno-
lógiai rendszerek lehetnek összhangban a 
nem növekedés víziójával. E területen is meg-
mutatkozik Ivan Illich szellemi öröksége. Több 
olyan értékelési keret is napvilágot látott, amely 

azt elemzi, hogy technológiáink miként mozdít-
hatják elő a tartalmas társas együttélést. Vetter 
(2018) például öt kérdéskört javasol, amelyeket 
a technológia különböző aspektusai kapcsán 
(alapanyagok, gyártás, használat, szükséges 
infrastruktúra) célszerű újra és újra feltenni:
 ∫ Mit eredményez az adott technológia az 

emberek közti viszonyokban?
 ∫ Ki tudja létrehozni/használni, hol és hogyan?
 ∫ Milyen mértékben adaptálható (pl. volu-

men hez, eltérő célokhoz, kontextusokhoz)?
 ∫ Milyen kölcsönhatásban van az (nem 

emberi) élőlényekkel?
 ∫ Mennyire adekvát az adott kontextusban 

(pl. helyi/nem helyi, milyen energiahordozót 
használ, milyen munkát feltételez)?

Én négy tulajdonságát szeretném kiemelni a 
nemnövekedés irányába mutató technológiai 
átmenetnek. Először is a nemnövekedés nem 
egy egységes vízió, hanem egymással kapcso-
latban álló, alulról építkező társadalmi víziók 
sokfélesége. Ez a pluralizmus alapvető értéke  
a nemnövekedés gondolatának. Így a nem-
növekedés technológiái szükségszerűen sok-
félék. Ez azt is jelenti, hogy a nagyon nagy 
léptékű, globális szinten egységesítést ered-
ményező megoldások nem egyeztethetők 
össze a nemnövekedéssel.
Ezzel szorosan összefügg az, hogy a nemnö-
vekedés technológiái elősegítik az autonóm, 
alulról építkező problémamegoldást. Azaz a 
nagy rendszerektől való függés, a kevesek által 
sokak felett gyakorolt kontroll lehetősége, az 
erősen hierarchizált technológiai rendszerek 
(pl. megaerőművek, néhány szereplő által 
tulajdonolt big data stb.) ellentétesek a nem-
növekedés gondolatával. 
A nemnövekedés technológiái igyekeznek nyo-
mást gyakorolni az ilyen technológiai rend-

szerekre. Ez áll például a bicikliműhelyek, vagy 
a teherbiciklis szállítás terjesztése mögött 
(Lazányi, 2020). Azaz a nemnövekedés techno-
lógiái egy alternatív társadalmi víziót próbálnak 
kőbe vésni, ezzel kikezdve a fennálló társadalmi 
hierarchiákat, nagyobb teret adva az igazsá-
gosságnak vagy a bioszféra-átalakítás csök-
kentésének.
Végezetül, a nemnövekedés technológiáinak 
létrejötte szükségszerűen demokratikusabb, 
mint az napjainkra jellemző. Ha alternatív tár-
sadalmi víziók mentén szeretnénk technoló-
giákat fejleszteni, akkor azt olyan módon kell 
megtenni, hogy a most kimaradó szereplők, 
szempontok, értékek beléphessenek a folya-
matba. Egy olyan végtelenül lecsupaszított 
közegtől, mint a piac, nem reális azt várni, 
hogy ennek tág teret adjon. Számos alulról 
jövő mozgalom (csináld magad, tárgyak meg-
javítása feletti jog visszaszerzése, nyílt for-
ráskód stb.), illetve új kutatási megközelítés 
(közösségi tudomány, részvételi akciókutatás 
stb.) pontosan ezek létrejöttét célozza. 
A nemnövekedés gondolatvilágában a techno-
lógiai újítás nem cél, hanem eszköz. A techno-
lógiára a társadalmi problémamegoldás egyik 
eszközeként érdemes tekinteni, amelynek 
se gítségével alternatív társadalmi víziókat te -
he tünk valósággá. Így a nemnövekedés nem 
tech nológiaellenes és nem is techno-opti-
mista. Nem is az a kérdés, hogy csúcstech-
nológiáról vagy csináld magad megoldásról 
van-e szó. Egy technológiai megoldás attól 
nem lesz ellentétes a nemnövekedéssel, hogy 
a legújabb vívmányokra épít. Attól válhat vele 
ellentétessé, ha nem ad teret az autonómi-
ának, a sokféleségnek, és nem kikezdi, hanem 
fenntartja, vagy felerősíti a generációkon belüli 
és generációk közti igazságtalanságot.
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1. ábra: A technológia–társadalom viszony sematikus ábrázolása
Forrás: Feenberg (1999) felhasználásával saját szerkesztés


