
Közösségi válaszok a válságra

Wessenauer Veszna, SZGK tag



Milyen válságra utal a cím? 



Társadalmi és ökológiai 
válság

● elhúzódó globális gazdasági válság 

kombinációja jelenti a korona vírus-járvány 

gazdasági következményeivel

● a profitabilitás feltételeinek megőrzése 

céljából a válság okozta veszteségeket a 

társadalomra és a természetre hárítják

● klímaváltozás és ökológiai összeomlás 

fenyegetése

● fosszilis üzemanyagokra és az ökológiai 

rendszerek kizsákmányolására épülő 

gazdasági rendszer 



Mit mutatott meg a vírus teremtette helyzet? 

szolidaritási és 
szomszédsági segítő körök

Állam és a piac infrastruktúrái bizonyos időre 
összeomlanak

kölcsönös segítség és az 
alternatív megélhetési 

megoldások szervezik meg a 
túlélést



“Részvételre törekszem alulról 
építkező, demokratikus gazdasági 
összefogásokban, helyi 
szívességrendszerekben, 
kalákákban.” 
(Felelős vállalatokat és 
pénzrendszerváltást! )



Hogyan tudjuk úgy átszervezni az életünket, 
hogy az egyszerre 
- orvosolja a társadalmi 

igazságtalanságokat, 
- támogassa a természeti rendszerek 

helyreállását, 
- és csökkentse a klímaváltozást okozó 

káros kibocsátásokat?



Mit értünk szolidáris gazdaság alatt? 

1. A gazdasági demokrácia és ökológiai fenntarthatóság elveit megvalósító gazdasági együttműködés

2. Körforgásos rendszer: olyan szolidáris gazdasági ökoszisztéma, amely összekapcsolja a gazdaság különböző területén 
működő szolidáris vállalkozásokat, és potenciálisan az élet minden területére kiterjed

3. A teljes gazdaság átalakítását tűzi ki célul. Hogyan?  Mi célból? 

a. Gazdaság célja: alapvető emberi szükségleteket kielégítése VS. árutermelés, piaci nyereség
b. A természet újratermelődésének lehetővé tétel VS. a természet alávetése a tőkefelhalmozás igényeinek. 
c. Mindenkinek egyenlő beleszólása legyen a saját életét érintő legfontosabb ügyekbe mind a helyi politika, mind a 

munkahelyek szintjén VS. antidemokratikus gazdasági rendszerek



Mi a Szolidáris Gazdaság 
Központ? 



Célunk

A szolidaritás elvének érvényesítése a gazdaságban, azaz emberi és természeti erőforrások 
kizsákmányolása helyett a társadalmi és ökológiai rendszerek életét támogató gazdasági körforgás 
kialakítása, első lépésben Magyarországon.



Történetünk, hol tartunk most? 

- 2018-ban kezdtük meg a közös gondolkodást

- Fókuszban a Gólya missziója: szövetkezetiség fejlesztése, de kapacitáshiány 

- Kezdeti tevékenységek:  kutatói munka, olvasókörök, interjúzás
- Magyar helyzet feltérképezése

- Létező, nemzetközi szolidáris gazdasági kezdeményezések tanulmányozása 



Szövetkezetiség, mint működési forma

● vállalkozási forma, amelyikben a dolgozók egyben tulajdonosok is: mindenki vásárol egy meghatározott 
méretű – sokszor szimbolikus – tulajdonrészt.

● vállalkozás fontosabb kérdéseiben is maguk a dolgozók döntenek: mindenkinek egy szavazata van, 
függetlenül attól, hogy  mekkora tulajdonrészt vásárolt. 

● szövetkezet a gazdasági demokrácia egyik fontos intézménye, mivel maguk a dolgozók döntenek arról, 
hogy mit termeljenek és hogyan.

● A szolidáris gazdaság mozgalma ezért hangsúlyozza az összekapcsolódó szövetkezetekből létrejövő 
gazdasági ökoszisztémák fontosságát, amelyek nagyobb autonómiát tudnak biztosítani a gazdasági 
demokrácia intézményeinek.



Interjúk tanulságia (2018 nyara) 

● kb. 40 szervezet az országban mindenfelé
● nagyjából felosztható a három “szférára”

○ munkásmozgalmi/szövetkezeti 
■ pl. Kender-Emu Szövetkezet, Gólya, Kiútprogram

○ reproduktív szféra
■ pl. DeViszont, Anyahajó, HelloAnyu

○ zöld szervezetek
■ pl. Nyimi Öko Közösség, Zsámboki biofarm, Gyüttment

● tanulságok:
○ erőforráshiány, küzdelem a megmaradásért többnyire
○ semmiféle hálózati aktivitás, de igény igen



SZGK fő tevékenységek: 

● Hálózatépítés, már létező kezdeményezések megismerése, 
összekötése

● Tanácsadás
● Kutatás, jó gyakorlatok összegyűjtése, 
● Modell projektek kidolgozása más szervezetek közreműködésével 

négy fő területen 
○ Lakhatás
○ Gondoskodás
○ Élelmiszer
○ Energiatermelés



Szolidáris Gazdaság Központ (SZGK)
https://szolidarisgazdasagkozpont.hu

info@szolidarisgazdasag.hu


