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Kiss J. László                                            Politika a digitális korban

A politikAi kommunikáció átAlAkulásA

Az információs társAdAlombAn

Az interaktív digitális média, a Web 2.0, azaz a közösségre épülő internet-
szolgáltatások elterjedése nyomán a politikai kommunikáció döntő változásokon 
ment át, s ez a tapasztalat ma már a mindennapoknak olyan mértékben részé-

vé vált, hogy a politikaalkotásra és a társadalom szerveződésére gyakorolt hatását senki 
sem kérdőjelezheti meg. Az internet útján létrehozható társadalmi terek szerepével és 
általában az internet alkalmazásával foglalkozó elképzelésekhez számos olyan jelenség 
adott ösztönzést, mint a gyermekpornográfia elterjedésének megakadályozása érdekében 
bevezetendő „internetzárról” folyó vita, a WikiLeaks által közzétett, bizalmas amerikai 
diplomáciai jelentések, Karl-Theodor zu Guttenberg egykori német védelmi miniszter 
plágiumügye, valamint számos online platform tiltakozása a kalózellenes amerikai tör-
vényalkotással szemben. A „social web” szerepe az arab világban lezajló átalakulás során 
még inkább nyilvánvalóvá vált; olyannyira, hogy az autokratikus hatalmak információmo-
nopóliumának megtörése azoknak a véleményét látszott megerősíteni, akik az internetnek 
már önmagában is demokratizáló hatást tulajdonítanak. Nem kérdéses, hogy a társadalmi 
média alkalmazása megváltoztatja a kommunikációt, a társadalmi szerveződést és a tilta-
kozó mozgalmak nyilvánosságát. A Facebook&Co. felhasználása a társadalmi mozgalmak 
esetében ma már nem különleges, hanem megszokott dolog. Ha nem korábban, akkor az 
amerikai Tea Party mozgalom szerveződésében már jól felismerhető volt az internet sze-
repe, s ez nagyon sok ember számára világossá tette, hogy a média társadalmasodása 
főáramú jelenséggé vált. Ezzel szemben persze megjelentek azok a hangok is, amelyek 
– nem kevés aggodalommal – az egyes internetvállalkozások növekvő befolyására fi-
gyelmeztetnek, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a digitális korszakban a demokrácia 
minőségét azon kell lemérni, hogy a magángazdasági szereplőkkel szemben miként lehet 
érvényesíteni a transzparenciára és részvételre irányuló jogos követeléseket.

A politikai kommunikáció megváltozása azt jelenti, hogy az információátvitel ma 
már nem csupán a küldőtől a fogadóig terjedő „egyirányú utca”, hanem sokkal inkább 
egy nyitott párbeszéd, amelyben a politikai üzenetek „fogadója” azok „küldője” is le-
het, azaz az internet társadalmi méretekben nyit lehetőséget a politikáról szóló vitákra 
és ezzel a politikai részvétel új formáira is. Más szavakkal úgy is fogalmazhatunk, hogy 
mindenki egyszerre lehet az információk termelője és fogyasztója, és ezzel minden egyes 
ember a legkülönbözőbb információs tartalmakat fogalmazhatja meg, elkötelezheti magát 
valami ellen és mellett anélkül, hogy erre bárki is felszólítaná. A Twitter és a Facebook 
a társadalmi részvétel legalapvetőbb elemeit érinti: a nyilvános és félig nyilvános véle-
ménynyilvánítást. Ma bloggerként potenciálisan az egész világ elérhető az interneten, és 
ez tartósan dokumentálható is.

A politikai kommunikáció átalakulása szorosan kapcsolódik ahhoz a jelenséghez, 
hogy a választók nem lebecsülhető csoportjai Európa-szerte megcsömörleni látsza-
nak a hagyományos képviseleti demokrácia politikájától és intézményeitől, ám ezzel 
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egyidejűleg a politikai részvétel és protesztkultúra új formáit is keresik. Ebben a tekin-
tetben a mai német társadalomban már nem annyira a környezetvédők és az atomellenes 
társadalmi mozgalmak, mint inkább egy új politikai formáció, a „Kalózpárt”1 térnyerése 
érdemel figyelmet. Ez a párt nem annyira a klasszikus protesztpártok programjával lép 
fel, inkább azt a szükségletet tükrözi, hogy az internet interaktív formáinak felhasználá-
sával növelni lehessen a demokrácia és a politikai részvétel lehetőségeit. A Kalózpártnak 
különösen azok számára sikerült politikai otthont nyújtania, akik azt a véleményt osztják, 
hogy a hagyományos pártok egy digitalizálódó társadalomban már nem képesek a részvé-
tel és képviselet hatékony formáit nyújtani. A kalózok és követőik azt kívánják, hogy őket 
citoyenként vegyék komolyan, tehát ne csupán szavazó „állatként”, a választások napján, 
hanem zoon politikonként, a mindennapok társadalmi létezésének egészében.

A kAlózpárt mint Az információs társAdAlom pártjA

A „Kalózpárt Németország” (Piratenpartei Deutschland) 2006. szeptember 10-én, 
Berlinben alakult, és magát – a svéd Kalózpárt példáját követve – az információs 
társadalom és egy nemzetközi politikai mozgalom pártjaként határozza meg. 

A párt programszerűen ugyan egyetlen kiváltságos választói célcsoportot sem nevez meg, 
ám a média előszeretettel úgy fogalmaz, hogy a kalózok elsősorban a „C64-es nemzedék” 
és a „digitális világ szülötteinek” az érdekeit képviselik. A párt az információs társada-
lomhoz vezető és a „digitális forradalom” fogalmával körülírható változások alakítását 
tekinti fő feladatának, és mint ilyen, a digitális hálózatokban megvalósuló szabadság mel-
lett, illetve az azt korlátozó állami szabályozásokkal szemben bontott zászlót. A hálózati 
szerveződés politikája a kalózok identitását képezi, ám a párt a legutóbbi időben már 
többnek tekinti magát a digitális világ szülötteinek puszta érdekképviseleténél.

A Kalózpárt „puha témapártként” nem azzal a szándékkal lépett fel, hogy a hagyo-
mányos néppártokéhoz hasonló, átfogó programot ajánljon, ám – a Zöldek indulásától 
eltérően – single-issue partynak sem tekinthető. Sokak számára a kalózok azért von-
zóak, mert a Zöldekkel ellentétben, konkrét program nélkül is optimizmust és haladást 
ígérnek a társadalom és a politika legkülönbözőbb területén. A párt 2011 decemberében, 
Offenbachban elfogadott programja ugyanakkor azt is kifejezésre jutatta, hogy az élet 
minden terén végbemenő hálózatosodás, illetve a számítógépeken alapuló információ-
feldolgozás és információtermelés nyomán kibontakozó digitális forradalom az emberek 
méltóságát és szabadságát egyre nagyobb mértékben fenyegeti.2 Ráadásul ez a folyamat 
olyan gyors ütemben halad előre, hogy mind az állami törvényhozás, mind az egyének 
növekvő követelményekkel kerülnek szembe; sőt, ezzel egyidejűleg az egyes államok 
szintjén eltűnni látszanak azok a lehetőségek, amelyek szavatolhatnák, hogy e folyamat 
alakítása demokratikus szabályok szerint történjen.

1 A Kalózpárt neve a webről letölthető szellemi tulajdon kérdésére vezethető vissza. A szellemi ter-
mékek tulajdonosai – pl. a zenei kiadók – mindazokat, akik fizetés nélkül anyagokat töltenek le az 
internetről, „kalózoknak” nevezik. A kalózok ezzel szemben az interneten megvalósuló mind na-
gyobb szabadság mellett törnek lándzsát.

2 „Parteiprogramm”. Piraten Partei, http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm. Letöltés ideje: 2012. 
április 29.
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Az alapelvekről szóló offenbachi program általában a mindinkább korlátozást 
szenvedő polgári jogok fenntartása és erősítése mellett száll síkra. A távközlési titok biz-
tosításának a kalózok különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak, és azt a demokrácia 
fenntartására szolgáló egyik alappillérnek tekintik. Szerintük ugyanis veszélyt jelent a 
távközlési titkoknak – többek között a személyes adatoknak – az állam által, illetve az 
állami szervezetek részére történő tárolása anélkül, hogy azokra bármilyen okból aktu-
álisan szükség lenne (Vorratsdatenspeicherung). A személyes adatok megelőző tárolása 
ugyan a súlyos bűnesetek megakadályozására és kiderítésére szolgálhat, ám a kalózok 
úgy vélik, ez a gyakorlat a telekommunikáció területén megvalósuló ellenőrzés első lép-
csőfoka, amely végül az internet anonimitásának megszüntetéséhez vezet. A Kalózpárt 
szerint a problémát az okozza, hogy bárkinek, akinek a személyes adatokhoz közvetlen 
hozzáférése van, arra is lehetősége nyílik, hogy a személyes társadalmi kommunikációs 
hálózatokat is elemezze. Ilyen módon a tulajdonképpeni kommunikációs tartalmakhoz 
való hozzáférés nélkül is lehetőség nyílik a kommunikációs szokások vizsgálására, és a 
jövőben ennek – a személyiségprofilok kialakítása tekintetében – még inkább növekszik 
majd a jelentősége.3 A Kalózpárt programja erőteljesen hangsúlyozza, hogy a magánszfé-
rának mentesnek kell maradnia a külső ellenőrzéstől, s ennek érdekében a titkosszolgálatok 
feletti kontrollt is erősíteni kell. A kalózok szerint az internetnek az állami szervek részé-
ről történő bármilyen „megszűrése” elutasítandó, mivel az hosszú távon cenzúrához és a 
jogállam megszűnéséhez vezet.4

Mindebből következik a jobb adatbiztonságra és a magánszféra hatékonyabb 
védelmére irányuló törekvés. Adott esetben az érintettnek kell döntenie személyes vonat-
kozású adatainak az állami és a magángazdasági szervek által történő feldolgozásáról. 
A biometrikus útlevek, elektronikus egészségügyi kártyák rendszerét újra át kell gondol-
ni, mivel ezek veszélyeztetik az adatvédelmet és a magánszféra szabadságát. A kalózok 
azt is követelik, hogy nyilvános helyeken hagyjanak fel a térfigyelő videokamerák felál-
lításával, mivel az ilyen technika alkalmazása csupán látszólagos biztonságot teremt, és 
így az adópénzek eltékozlásaként értékelhető. A Kalózpárt továbbá azt hangsúlyozza, 
hogy a nagyobb transzparencia valamennyi politikai szinten a korrupció csökkenéséhez 
vezet. Az információs szabadság értelmében minden polgárnak joga van arra, hogy a 
közigazgatás működéséről tájékoztatást kapjon. Kivételek csak azokban az esetekben tá-
mogatandóak, amikor azzal más polgárok adatvédelmi jogai sérülhetnek.

A kalózok politikai motivációjában nem kis szerepet játszik az a tény, hogy az elmúlt 
évtizedek nemzedékei még a média egy olyan világában szocializálódtak, amelyben a 
szabad hozzáférés egyfajta természeti jognak számított. Ma már a videofilmekhez vagy 
a zenedarabokhoz történő szabad hozzáférést a szoftver kizárólagos tulajdonosai akadá-
lyozzák, ahogyan az adatok tetszés szerinti konvertálását is. Ezért a kalózok központi 

3 A német szövetségi alkotmánybíróság 2010. március 2-án hozott ítéletében alkotmányellenesnek és 
semmisnek mondta ki a személyes adatok tárolására vonatkozó előírásokat. Az ítélet a német tele-
kommunikációs szolgáltatókat az addig összegyűjtött személyes adatok megsemmisítésére kötelezte. 
A bíróság azzal indokolta az ítéletet, hogy a személyes adatok indokolatlan tárolására vonatkozó tör-
vény nem irányoz elő az elektronikus kommunikációs szolgáltatók valamennyi felhasználója esetében 
az adatbiztonságra vonatkozó konkrét intézkedéseket, és ezért az adatokhoz való állami hozzáférés 
akadályai gyengék.

4 „Parteiprogramm”. 8–12. o.
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követeléseinek egyike arra irányul, hogy a szerzői jogokat az információs társadalom 
feltételeihez igazítsák, és ezzel a szerző és a fogyasztó viszonyát újraértékeljék. Szerintük 
ezen a módon lehet elősegíteni a tudás és a kreatív művek szabad cseréjét. A digitálisan 
rendelkezésre álló művek szabad másolhatósága a technikai haladás következtében ma 
már tény. Ezért „a művek általános rendelkezésre állásának esélyeit fel kell ismerni és ki 
kell használni”. Mindez a szerző érdekeit nem korlátozza, mivel már napjainkban is az 
„innovatív üzleti koncepciók sokasága” létezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a művek 
úgy álljanak szabad rendelkezésre, hogy az a szerző előnyére váljon, és ennek követ-
keztében függetlenedhessen a fennálló piaci struktúráktól. A kalózok ezért követelik a 
nem kereskedelmi célú másolás lehetőségének, továbbá a legkülönbözőbb művekhez való 
hozzáférésnek, azok tárolásának nem csupán a legalizálását, hanem azok támogatását 
is. Teszik mindezt annak érdekében, hogy az információk sokasága, a tudás és a kultúra 
minél több ember számára elérhető legyen, mivel ez a társadalom gazdasági és technikai 
fejlődésének az alapfeltétele.5

A Kalózpárt bírálat tárgyává tette azt a gyakorlatot, hogy a zeneipar egyoldalú nyomá-
sára a szerzői jogokat az értékesítési társaságok javára erősítették meg, és ez oda vezetett, 
hogy ilyen módon a lakosság egy részét kriminalizálták. A különböző művek szerzői 
jogi védelme a szerző halálát követő hetven év után szűnik meg. A kalózok értelmezése 
szerint ennek már nincs köze e jog eredeti értelméhez, inkább a tudáskínálat mesterséges 
csökkentéséről van szó. Ebből azonban – a polgárok kárára – elsősorban az értékesítési 
ipar húz hasznot. Ezért a Kalózpárt a szerzői jog alá eső művek védelmi idejének „draszti-
kus csökkentését” követeli. Ugyanakkor a kultúra még sokoldalúbb támogatását javasolja. 
A kalózok úgy vélik, a másolhatóság fogyasztásellenes jogi akadályoztatását meg kell 
szüntetni. A Kalózpárt egyik választási szlogenje – „Tudáshoz való hozzáférés mindenki 
számára!” – arra hívta fel a figyelmet, hogy a tudás ne váljon luxusáruvá. Sebastian Nerz, 
a párt egyik vezetője interjújában azt hangsúlyozta, hogy a művésznek és nem a termelő 
vállalkozásnak kell előtérben állnia. Ennek megfelelően, a művészek és a cégek közötti 
szerződéseket meg kell változtatni.6

A kalózok szerint a szabadalmazhatóság körét is csökkenteni kell, különösen a szoft-
verek, a géntechnika és az üzleti elképzelések területén, mivel a szabadalmak pozitív 
hatásait tekintve alapvető kételyek merültek fel. A Kalózpárt e rendszer reformját kö-
veteli, mivel a jelenlegi gyakorlat az innovációt sokkal inkább akadályozza, mint védi, 
sőt ezen felül olyan monopóliumokat teremt a piacokon, amelyek hátrányosan érintik a 
kisvállalkozókat. A kalózok hangsúlyozzák továbbá, hogy a szabadalmakat mindinkább 
mások piacra jutásának korlátozására használják, és nem a beruházások közvetlen érté-
kesítése, illetve amortizációja érdekében. Ezzel azonban a szabadalmi jog értelme és célja 
a saját ellentétébe csap át. Következésképp kevésbé védi a szellemi és/vagy kreatív tulaj-
dont, inkább a nagyobb cégek hatalmi pozíciójának biztosítására szolgál.7

5 Uo. 5–7. o.
6 Melanie Mühl – Stefan Schulz: „Gespräch mit Sebastian Nerz. Überall lauern Fettnäpfchen”. 

FAZ.net, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gespraech-mit-sebastian-nerz-ueberall-lauern-
fettnaepfchen-11700509.html, 2012. március 28.

7 „Parteiprogramm”. 6–7. o.
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kísérlet A politikA megújításárA: „LIqUId deMOcrAcY”

A kalózok lényegüket tekintve a modern technika barátai, nemcsak általában a 
társadalom szerveződésében, hanem a párton belüli véleményalkotás folyama-
tában is. A viták és véleménycserék céljára rendkívül hatékonyan használják fel 

az interaktív digitális média legkülönbözőbb formáit. A politikai kultúra fejlesztésében 
számukra következményeiben a legfontosabb szoftver a „liquid feedback”. Ez az elkép-
zelés azon a feltételezésen alapul, hogy a párton belüli véleményalkotás és döntéshozatal 
hagyományos módszerei a részvétel és a politika hatékony formálásának lehetőségét 
többé már nem tudják megteremteni. A regionális tanácskozásokból, titkos döntésekből 
és bizottságokból álló hagyományos eljárások megakadályozzák, hogy innovatív kezde-
ményezéseket vitassanak meg és azokat érvényre juttassák. A parlamenti demokrácia 
számos szüleménye a politikusoknak a választóiktól való elidegenüléséhez vezet, mivel 
sokszor a tartalmak helyett inkább a párt taktikai és személyi kérdéseit helyezik előtérbe, 
s emiatt a valóban újszerű elképzelések gyakran a háttérben maradnak.

A kalózok számára a politikai folyamatok bázisdemokratikus elvek szerinti meg-
újítására a „liquid democracy” – szó szerinti értelemben a demokratikus szavazás 
folyamatainak „cseppfolyósítása” – szolgál, ami nem más, mint a „liquid feedback” 
szoftveren alapuló módszer, amely minden párttag számára lehetővé teszi, hogy közvet-
lenül befolyásolja a párt politikai döntéseit. Ennek értelmében valamennyi tag, minden 
témában, folyamatosan online javaslatot tehet az interneten, azt megvitathatja, és ameny-
nyiben elégséges támogatóra talál, szavazásra is viheti.8 Az online vitának ez a formája 
mindenekelőtt azt a nemzedéket érinti, amely már régóta aktívan használja a Web 2.0 esz-
közeit. A Kalózpárt húsz-huszonötezer tagjából hét-nyolcezer vesz rész jelenleg ezeken a 
vitákon. Így a kalózoknak – más pártokkal ellentétben – sikerült egy eleven vitakultúrát 
teremteniük, és a párton belüli szavazásokon a tagok közvetlen részvételét elősegíteniük. 
Mindazonáltal, a taglétszám gyors emelkedése a jövőben mind valószínűtlenebbé teszi, 
hogy a párt a bázisdemokrácia elveit fenntartsa. Az alternatíva a képviseleti rendszer 
bevezetése lehet.

A „liquid feedback” szoftver már most megengedi a tagoknak, hogy szavazatukat 
egy másik kalózhoz delegálják, amennyiben a másik az adott kérdésben nagyobb szak-
értelemmel rendelkezik, és ezért (vagy másért) bizalmat érdemel (delegated voting). 
A szavazat delegálásának folyamata olyan eljárás, amely „folyékony”: a szavazat ugyanis 
nemcsak továbbadható, hanem vissza is vonható. A probléma abban rejlik, hogy a sza-
vazatok továbbadásával – az ún. láncdelegálás esetén – már kevéssé ellenőrizhető, hogy 
hova is került valakinek a szavazata, adott esetben olyan személyhez is, aki iránt már 
nincs az illetőnek bizalma. A hatalmi viszonyok az egyes témáktól függően bármikor 
„cseppfolyóssá” válhatnak. A klasszikus bázisdemokrácia hívei attól tartanak, hogy ilyen 
módon a sok szavazatot kapó „szuperdelegáltak” a párton belül túl sok hatalomra tesznek 

8 Constanze Kurz: „Keine Angst!”. Spiegel Online, http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,druck-826112,00.
html, 2012. április 7.
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szert. Ezért ők inkább decentralizált pártkongresszusokat követelnek, a tagok rendszeres 
együttszavazását és egy módosított szavazási eljárást, amely a szavazatok átadását kizár-
ja. Tehát a kalózok egy meglehetősen nehéz választás előtt állnak, mert előbb vagy utóbb 
a pártelnökségben és a parlamentekben is nagyobb felelősséggel kell felruházniuk a kép-
viselőiket. Ezen felül arra is rá fognak kényszerülni, hogy kompromisszumot találjanak 
saját politikai igényeik és egy parlamenti párt követelményei között – a bázisdemokrácia 
elveinek hátrányára.9

A politikaalkotásban való részvételnek ez a formája korántsem új. Az emancipációs 
politikai mozgalmak – többek között már a Zöldek is – kísérletet tettek arra, hogy olyan 
mechanizmusokat találjanak, amelyek a bázis számára folyamatosan lehetővé teszik a 
részvételt, és nem engedik, hogy a hivatásos politikusok és az érdekelt tagok közötti szaka-
dék túl szélessé váljon. Ám a korábbi gyakorlat alkalmazása akadályt jelent, mivel a bázis 
részvétele meglehetősen megerőltető és lassú egy olyan időszakban, amikor a politika 
mind gyakrabban kerül szembe a hatékonyság és ezzel együtt a gyorsaság követelménye-
ivel. A Kalózpárt ezt a problémát azzal véli orvosolni, hogy a javaslatok online formában 
kerülnek megvitatásra és megfogalmazásra, illetve a szükséges támogatás esetén meg-
szavazásra. A változtatások és ellenjavaslatok a külön erre a célra kifejlesztett „liquid 
feedback” szoftver segítségével ugyanabba a rendszerbe kerülnek. A kalózok értelme-
zésében ily módon egymásba „folyik” a közvetlen és a képviseleti demokrácia, ezért a 
„liquid” jelző hangsúlyozása. A hagyományos politikában szokásos nagy pártprogramok 
alapján visszatérő választások helyébe a témaspecifikus szavazásokkal zajló, folyamatos, 
nyilvános diskurzusok lépnek. Azaz egy ilyen „folyékony demokráciában” mindenkinek 
rugalmasan részt kell(ene) vennie a döntésekben és a többség szervezésében. A kalózok 
politikai kezdeményezése tehát valójában nem annyira tartalmi követeléseiben és témá-
iban radikális, mint inkább a létező politikai mechanizmusok megkérdőjelezésében, a 
közvetlen bázisdemokrácia eszméjének digitalizált változatában, továbbá az álláspontok 
diszkurzív alkufolyamataiban, a lehetőség szerint legnagyobb mértékű „uralommentes” 
terén.10

A „folyékony demokrácia” elvei izgalmasnak tűnhetnek, mert a véleményalkotás 
ügyrendje közvetlenül a szoftverben tükröződik, a döntéshozatal szabályai a párt üzem-
módjává válnak. Mindazonáltal a digitális demokrácia alapvető kérdéseket vet fel a 
politikus identitása tekintetében. Korábban egy politikus – hagyományos karrierépíté-
se során – meghatározott állomásokat járt be: kiépítette a párton belüli hatalmát, aztán 
bebizonyította szónoki képességét az országos politikában. Ilyen módon olyan emberek 
kerültek hatalomra, akik érdekérvényesítésükben hatékonyak voltak, és képesnek bizo-
nyultak a jó kompromisszumok kialkudására. A legfőbb követelmény az volt, hogy a 
párt egysége kifelé fennmaradjon. Ezzel szemben a kalózoknak más az ideáljuk. Az ő 
ideáltípusuk a lehetőség szerint transzparens, és képes a liquid rendszerben kidolgozott 

  9 Vö. Daniel Leisegang: „Piratenpartei: Vom Betriebssystem zum Parteiprogramm”. Blätter für 
deutsche und internationale Politik, http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/maerz/piraten-
partei-vom-betriebssystem-zum-parteiprogramm. Letöltés ideje: 2012. április 22.

10 Thomas Krüger: „Revolutionsplattform Facebook? Wie das Internet politische Umbrüche beeinflusst. 
Keynote von Thomas Krüger, 25. Medientage München, 21.10.2011”. http://www.bpb.de/presse/51078/
revolutionsplattform-facebook-wie-das-internet-politische-umbrueche-beeinflusst, 2011. október 24.
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és összehangolt pártálláspontot közvetlenül kifelé képviselni. Ennek a politikusnak nem 
kell kezdeményezéseivel a párt külső kapcsolataiban profilíroznia magát, inkább az a 
kívánatos, ha jó elképzeléseit és javaslatait a párton belüli digitális véleményalkotási fo-
lyamatokban jeleníti meg.11

A kalózok egy további fő követelése a transzparencia. A kulisszák mögötti politizálás 
minden formáját elutasítják. Ehelyett a kalózok az „open government” célját követik. 
Azáltal, hogy frakcióüléseik az interneten is elérhetőek, arra törekszenek, hogy a 
politika napi feladatait egy folyamatos digitális információáramlássá alakítsák át. Míg 
a hagyományos pártok kifelé a konszenzus és az egység megteremtéséért fáradoznak, 
addig a kalózok a belső konfliktusaikat is nyilvánosan oldják meg. Ezen felül nem riadnak 
vissza attól sem, hogy – a médiának tetszően – rendszeresen éles vitákat szervezzenek és 
folyamatosan keressék a polgárokkal való közvetlen kapcsolatokat.

A kAlózpárt felemelkedése

és A német pártpolitikAi rendszer

A berlini választásokon elért 8,9 százalékos eredménye következtében, 2011. 
szeptember 18-án, az alig öt évvel korábban alapított Kalózpárt 15 képvi-
selőjével először vonulhatott be egy városi parlamentbe. Ez önmagában is 

siker volt, de nem meglepetés, mert a német főváros története mindig is gazdag volt 
proteszthagyományokban. 2012-ben, a Saar-vidéken a szavazatok 7,4 százalékának meg-
szerzésével a párt sikere még feltűnőbb lett, mivel a fiatal férfiválasztók – közöttük az 
először választók – körében átlagon felüli eredményt ért el. Az év folyamán a párt sikere 
a tartományi választásokon tovább folytatódott: Schleswig-Holsteinben a szavazatok 8,4, 
míg a Szövetségi Köztársaság legnépesebb tartományában, Észak-Rajna–Vesztfáliában 
a 7,8 százalékával lett (első ízben) a tartományi parlament tagja. 2012 áprilisában még 
feltűnőbb eredményre vezetett a Forsa közvéleménykutató-intézet felmérése, amely azt 
jelezte, hogy a Kalózpárt a maga 13 százalékával országos szinten a Zöldekkel fej-fej mel-
letti versenyben áll, megelőzve a Baloldali Pártot (Die Linke) és a szabaddemokratákat 
(FDP). A felmérés szerint három német közül egy elképzelhetőnek tartja, hogy a kalózok-
ra adja a szavazatát.12 A párt ugyanekkor már huszonötezer taggal büszkélkedhetett, ami 
más szavakkal annyit jelentett, hogy fennállásuk hatodik évében már fele akkorák, mint 
a mai Zöldek vagy az FDP.

A Zöldek kezdeti fejlődésével ellentétben, a kalózok nem nevezhetőek pártellenes 
pártnak, jóllehet a hagyományos pártokkal szembeni elégedetlenség a német politikában 
több-kevesebb intenzitással mindig jelen van. A kalózok pártként szerveződnek, és egy 
párt eszközeivel kívánják a politikát megváltoztatni. Választóik részben azok soraiból 
került ki, akik eddig nem éltek a választások lehetőségével. Támogatóik egy másik része 

11 Kurz: i. m.
12 Sven Becker, Dirk Kurbjuweit, Peter Müller, Marcel Rosenbach és Merlind Theile: „German Pirate 

Party Attempts to Reinvent Politics!”. Spiegel Online, http://www.spiegel.de/international/germany/
germany-s-pirate-party-seek-to-reinvent-politics-a-829451.html, 2012. április 25.
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a Baloldal és a Zöldek soraiból érkezett. A kalózok választói a Zöldek pártjában már egy 
meglehetősen régi, hagyományos pártalakulatot látnak. Nem véletlen, hogy a Zöldek vá-
lasztóinak egy része Berlinben és a Saar-vidéken is a kalózokhoz pártolt át. A Kalózpárt 
ugyanakkor a protesztmozgalom jellegét is magán viseli, és egy fiatal párt gyermekbeteg-
ségeiben szenved. Ez a körülmény a kalózokat el kell, hogy gondolkoztassa arról, hogy 
választóik gyakran nem meggyőződésből, hanem a politikából való általános kiábrándu-
lás miatt szavaznak rájuk, ami könnyen oda vezet, hogy a politikai hangulat hirtelen meg 
is változhat irányukban.

A jelenlegi közvélemény-kutatási adatokat és a választási eredményeket tekintve, a 
kalózok megjelenése új dinamikát vihet a német pártpolitikai rendszerbe. Elsősorban 
a zöld és a hagyományos baloldali tábornak kell számba vennie a trendeket, mivel a 
Kalózpárt színre lépése a baloldali spektrum megosztottságának növekedését és ezzel a 
Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Zöldek többségalkotási esélyeit érinti. Angela 
Merkel szempontjából az, ha a kalózok 2013-ban bejutnának a német parlament alsóházá-
ba, annyiban kedvezőnek tűnik, hogy egy ilyen változás a Zöldek és a szociáldemokraták 
koalíciójának többségének lehetőségét jelentős mértékben rontaná. A kalózok politikailag 
még nem határozták meg magukat egyértelműen, és arról beszélnek, hogy nem balolda-
liak, de nem is jobboldaliak, hanem inkább olyan párt, amely „előre néz”. Ennek ellenére 
inkább a baloldali táborhoz sorolhatóak. A Német Szabaddemokrata Párt egykori főtitkára 
a kalózokat úgy határozta meg, mint „internetcsatlakozással rendelkező baloldali pártot”. 
Joachim Herrmann bajor belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a kalózok elképzelései 
„a politika szélsőségesen baloldali-alternatív spektrumából” származnak, és mint ilye-
nek, a szellemi tulajdon megszüntetését, a kábítószerek szabaddá tételét követelik, s a 
fennálló intézményekkel szembeni bizalmatlanságot táplálják. A kalózok azonosításának 
nehézségeit jól illusztrálja, hogy számosan szociálliberális pártnak tekintik őket. Az ösz-
szes európai kalózpártnak a 2009. évi európai parlamenti választásokra megfogalmazott 
közös programja, az ún. uppsalai nyilatkozat célzottan a 18 és 30 év közötti korosztályra, 
mindenekelőtt az egyetemi hallgatókra fókuszált. A kulcstémák az interneten már ekkor 
is a szerzői és a szabadalmi jogok, valamint az egyes egyén szabadságjogai és a politikai 
folyamatok transzparenciájának kérdései voltak, és a kalózok, magukat „szociálliberális 
pártnak” tekintve, az egyéni szabadságjogok és a jóléti állam egyenlőségének megvaló-
sítása mellett álltak ki.

Más elemzések arra utalnak, hogy a kalózok elsősorban a Baloldal számára jelentenek 
kihívást, mivel az eddig azokból a protesztválasztókból húzott hasznot, akik most inkább 
a kalózok körében találnak politikai otthonra. Valójában a kalózok létezése a Zöldek szá-
mára önmagában is kellemetlen, hiszen valaha új pártjuk a maradék radikalizmusával ma 
már meglehetősen réginek látszik. A Kalózpárt a hagyományos média számára is kellemet-
len jelenség, mivel a szerzői jogok elleni támadásuk az újságírás anyagi alapjait fenyegeti, 
és a média szakértelmével és professzionalizmusával szembeni bizalmatlanságukkal a 
negyedik hatalmi ág szerepét kérdőjelezik meg. A kalózok, végső soron, a digitális po-
litizálás hajtóerejeként egy olyan új nemzedéket vonnak be a politikába, amelyet jórészt 
– mint „genetikusan nem politizáló” társadalmi csoportot – úgyszólván leírtak. Ezért 
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feltűnő jelenség, ha hirtelen ennek a nemzedéknek a tagjai pártkongresszusokat tartanak, 
és több tartományi parlament képviselőivé válnak. Nagy kérdés, hogy megváltozik-e a 
demokrácia a kalózok révén, vagy a demokrácia változtatja meg a kalózokat.13

Ha a következő, 2013. évi parlamenti választásokon a Német Szabaddemokrata Párt, 
az FDP a parlamentben marad, akkor – a bajor Keresztényszociális Uniót (CSU) is hozzá-
számítva – egy hétpárti politikai rendszer alakulhat ki, amely a német parlamentarizmus 
második világháború utáni történetében megszokottnál kisebb transzparenciához vezet, 
ami a többségalakítás feltételeit minden korábbinál bonyolultabbá teheti. Ez a tendencia 
újra azt idézheti elő, hogy a nagykoalíció létrehozása válhat kényszerítő szabállyá, ami 
mindenképpen a kisebb pártok tiltakozó potenciálját fogja erősíteni.

A kalózok sikere – különösen a fiatal korcsoportok esetében – abban rejlik, hogy a digi-
tális korszakban a technikabarát modernitásukat egy új demokrácia víziójával kapcsolják 
össze. Ezt a víziót a több beleszólás és részvétel, a lehető legnagyobb transzparencia, 
a bázisdemokrácia, a lobbik befolyásának visszaszorítása és a funkcionáló megoldások 
racionális keresése jellemzi. Ám azt is látni kell, hogy régi utópiák élednek újra – az 
egyes emberek érdekeinek egy közösségi érdekké történő egyesítése –, s ennek egy ide-
ális társadalomban a kormányzók és a kormányzottak közötti különbség megszűnéséhez 
kell vezetnie. Ebben az értelemben a Rousseau-féle identitáselmélet jelenik meg modern, 
látszólag ideológiamentes köntösben, amely a szabad és egyenlő polgárok ideáljából indul 
ki, akik a közösség ügyeiről népgyűlésen szavaznak, anélkül hogy jogaikat képviseleti 
testületekre bíznák.14

A kAlózpárt problémái

A Kalózpártot érő kritikák mindenekelőtt a tagok hiányzó professzionalizmusára, 
valamint a bázis és a vezetés tisztázatlan viszonyára vonatkoznak. A többség bí-
rálja a pártkongresszusok eddigi modelljét. Elvben ugyan minden tag részt vehet, 

beszélhet és szavazhat a kongresszusokon, ám a részvétel valójában olyan profán körül-
ményektől függ, mint a helyválasztás vagy az egyes tagok pénze és ideje.15 A párt a „női 
kvóta” érvényesítését elutasítja, programjában a „postgender politika” jegyében minden 
feminista vitát túlhaladottnak tart, s ezzel a legkülönbözőbb dokumentumokban a nemi 
megkülönböztetés megszüntetése mellett áll ki, ám a közvélemény-kutatások szerint a 
nemek mégis szerepet játszanak a pártban.

A „folyékony demokrácia” elképzelése az első pillanatban valóban vonzónak tűnik: 
politika a kulisszák mögötti megállapodások nélkül, politika lobbik nélkül, politika párt-
politika és taktikázás nélkül. Ehelyett az emberek napról napra, esetről esetre online 

13 Heinrich Wefing: „Die orangene Revolution. Die Piraten sind da – was für eine Zumutung!”. Zeit 
Online, http://www.zeit.de/2012/18/Piratenpartei-Editorial/komplettansicht?print=true, 2012. április 28.

14 Vö. Wolfgang Jäger: „Piratenpartei: Zwischen Intelligenz und politischer Naivität”. http://
www.badische-zeitung.de/kommentare-1/piratenpartei-zwischen-intelligenz-und-politischer-
naivitaet--58244499.html, 2012. április 13.

15 Michael Schlieben: „Die Probleme der Piraten”. Zeit Online, http://www.zeit.de/politik/2012-04/
piraten-parteitag/komplettansicht?print=true, 2012. április 29.
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döntenek. Az emberek többé nem „szavazó állatok”, akiket minden negyedik évben a sza-
vazóurnákhoz kérnek, hanem a politikai cselekvés autonóm alanyai. A kalózok maximális 
transzparenciát és részvételt ígérnek, azaz a demokrácia egy teljesen új világát. Ezzel 
szemben a kritikusok arra intenek, hogy a kalózok a „folyékony demokrácia” elveinek 
feladása nélkül nem képesek konzisztens megoldást megfogalmazni a társadalom problé-
máira. A „folyékony demokrácia” ugyanis a megbízhatóság elvesztését vonja maga után, 
mivel a lehetséges feedback mint szavazás, olyan tetszőlegességhez vezet, amely alap-
ján egyetlen állam, társadalom vagy gazdaság sem működhet. Az internetben vonzónak 
tűnhet az, hogy mindent mindenkor át lehet programozni. A valóságos életben azonban 
aligha lehet úgy élni, hogy minden törvény, szabályzó az állandó változás állapotában 
van. A demokráciát nem lehet „folyékonnyá” tenni, annak stabilnak és megbízhatónak 
kell lennie.16

Emellett a „folyékony demokrácia” az egyes egyénre is túlzott követelményeket hárít. 
Önmagában a döntéseknek az a puszta mennyisége és komplexitása, amellyel a politi-
kusok nap mint nap találkoznak, olyan nagyságrendű feladat, amivel az egyes ember 
aligha birkózhat meg. A „folyékony demokrácia” további problémája a felelősség elvesz-
tése. Egy kalózpárti átruházhatja a szavazatát egy másikra, ám ezzel a transzparencia, a 
polgárokhoz való közeliség követelménye kerülhet veszélybe, mivel a szavazat delegál-
ható egy rokonnak, munkatársnak, vagy akár olyannak is, akinek már sok szavazata van. 
Meglehetősen nehéz minden egyes téma esetében olyan kompetens embert találni, aki 
a szavazatot átadó felfogása szerint voksol, és mindezt ellenőrizni is olyan vállalkozás, 
amely nehezen teljesíthető követelmények elé állít egy-egy embert.

A „liquid feedback” módszere mindenkinek közvetlen demokráciát ígér, ám a je-
lek szerint a valóságban a tagoknak csupán egytizede él a szoftver adta lehetőséggel. 
Amennyiben a párt mind több tartományi parlamentben szerez mandátumot, és a tag-
létszám növekedése is dinamikus marad, még kevésbé tűnik biztosnak, hogy képes lesz 
betartani az ígéretét – nevezetesen azt, hogy mindenki részt vehet a politikaalkotás fo-
lyamatában. A transzparencia követelménye szerint a szavazások alkalmával minden 
egyes szavazónak a valódi nevét kellene használnia, nem pedig szabadon választottat. 
Ezt a javaslatot a párt berlini csoportja már előterjesztette, azonban az indítványt a párt 
kongresszusán leszavazták.17 A bírálók további érve, hogy a bázisdemokráciának szük-
ségképpen ott kell véget érnie, ahol a koalíciós tárgyalások kezdődnek. Ezeket ugyanis 
nem lehet nyilvánosan folytatni, mivel mindig kompromisszumokból állnak – és ezt a 
pártbázis elfogadhatja, de el is utasíthatja, ahogy ez a Zöldeknél is előfordult. A kalózo-
kat számos bíráló azért is veszélyesnek tartja, mert a legitimáció bevált és funkcionáló 
eljárásait kétségbe vonják, és egy olyan illúzióval helyettesítik, amely nem működőképes. 
Ugyanakkor még a legélesebb kritikák is elismerik, hogy a tekintetben viszont tanulni is 
lehet a kalózoktól, hogy a politikai részvétel milyen új lehetőségei rejlenek az internetben. 
A „liquid feedback” elképzelései azonban a párt- és a parlamenti demokráciának nem 

16 Boris Palmer: „Die Nichtssager”. Zeit Online, http://www.zeit.de/2012/22/P-Piratenpartei, 2012. 
május 28.

17 Fabian Reinbold: „B-Frage quält die Piraten”. Spiegel Online, http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/piraten-streiten-ueber-liquid-feedback-und-basisdemokratie-a-837605.html, 2012. 
június 11.
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alternatívái, azok inkább a pártokon és a legkülönbözőbb politikai közösségeken belüli 
véleményalkotási folyamatok hatékonyságát erősíthetik. A bírálók hangsúlyozzák, hogy 
az internetes szavazás költségeinek drámai csökkenése olyan esély, amelyet nem a „fo-
lyékony demokrácia”, hanem éppenséggel a demokrácia megszilárdításának a céljára kell 
kihasználni.

A párt transzparenciára vonatkozó követeléseinek első tesztjére már igen korán, 2011 
őszén, a berlini képviselőházba való bevonulásukat követően sor került. A Kalózpárt 
legelső ülésén vita robbant ki a frakción belül a vezetőségi posztok betöltéséről és a frak-
ció ideiglenes alapszabályáról. Néhány képviselő – nem utolsósorban a média tolakodó 
figyelme miatt – érvényesíteni tudta azt a követelését, hogy üléseiket a nyilvánosság kizá-
rásával tarthassák meg. Az újdonsült parlamenti képviselők rövid idő alatt tapasztalhatták, 
hogy a „kalóz” politikai kultúra nem illeszthető könnyen a képviselőház monolitikus és 
hierarchikus struktúrájához. Az igazi próba akkor jön el, ha a Kalózpártnak politikai 
szövetségeket kell találnia, s ebben a folyamatban a transzparencia parancsa a parlamenti 
nagyüzem munkájában egy leküzdhetetlen akadályt jelent. A politikai megállapodások 
gyakorlata ugyanis belső alkuk és bizalmas koordinációk nélkül nem képzelhető el. Ennek 
következtében a Kalózpárt sajátos dilemma előtt áll. Az első választás a transzparencia 
követelményeit védi a parlamenti munka szabályaival szemben – ám ekkor más pártok 
szempontjából kérdésessé válik a velük való együttműködés lehetősége. A másik válasz-
tás az lenne, hogy a párt eltér a „nyitott kormányzás” elveitől – ami azonban a párt alapjait 
rengeti meg, és további fontos követeléseinek elvesztéséhez vezet.

A kalózok egy másik központi vitája a szabadságfogalom körül bontakozik ki. Az 
utolsó pártkongresszusukon olyan követeléseket fogadtak el, amelyek a politikai ko-
ordinátarendszerben inkább baloldalinak tekinthetőek. Ide tartozik a feltétel nélküli 
alapjövedelem és az országos minimálbér bevezetése, valamint a Hartz-IV intézkedések 
megszüntetése. Ezt a fordulatot a legtöbb elemző a párton belüli baloldali előretörésként 
értékelte. Mások viszont a kalózok programját inkább szélsőségesen liberálisnak, mint 
baloldalinak tartják. A diszkriminációmentesség az a pont, amely a kalózok legkülönbö-
zőbb követelései között a leginkább közösnek nevezhető. A kalózok a szabadságot egyetlen 
kritérium alapján ítélik meg: hogy egy erőforráshoz, egy intézményhez vagy jogelvhez 
való hozzáférés nyitott vagy zárt. A szabadságnak ez az aspektusa a hálózati politika 
felfogásában rejlik. A lényeges konfliktust itt a hálózati semlegesség (Netzneutralität), 
pontosabban az interneten történő értékmentes adatátvitel kérdése jelenti. Azaz, hogy az 
internetszolgáltatóknak az ügyfelekhez jutó, illetve tőlük származó minden adatcsomagot 
változatlanul és megkülönböztetés nélkül kell továbbítaniuk, függetlenül attól, hogy azok 
honnan származnak, mi tartalmuk, és milyen célból továbbítják azokat. A kalózok ebben 
a jelentésben fogják fel a társadalompolitikai értelemben vett szabadságot: mint korláto-
zásoktól és akadályoktól való mentességet.

Ez a felfogás mutatkozik meg akkor is, amikor a kalózok az egyetlen helyen mara-
dás nélküli, „folyékony iskolai pályát”, a szabályos iskolai tanulmányi idő megszűnésével 
„szabad és kritikai tanulmányokat”, költségmentes helyi közlekedést, a kábítószer-poli-
tika kriminalizálásának megszüntetését követelik. Ám ez a diszkriminációkra helyezett 
hangsúly félreismeri a társadalmi szabadság dialektikáját. Az interneten a szűkös kíná-
lat a hálózati kapacitás kiépítésével megszüntethető. Ám a kapitalista társadalomban az 
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anyagi erőforrások korlátozottak és egyenlőtlenül vannak elosztva. A szociális államban 
az egyik polgár hátrányainak megszüntetése gyakran csak úgy valósítható meg, hogy egy 
másik elvesztheti jólétének egy részét. Ezért egy baloldali vagy szociálliberális politiká-
nak a szabadság értelmét az igazságossággal együtt kell figyelembe vennie. Ha valaki 
a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése mellett száll síkra, akkor ez a követelés el-
kerülhetetlenül az igazságosság kérdését is felveti. Az utolsó pártkongresszusukon jól 
megmutatkozott, hogy a kalózok ezt a körülményt figyelmen kívül hagyják. Ők ugyanis 
nagy többséggel elutasították a menedzserfizetések csökkentésére irányuló javaslatot. Az 
indoklás meglehetősen egyszerű volt: az emberek nem a gazdagságot, hanem a szegény-
séget akarják megakadályozni. Sajátos módon éppen ez az a pont, amely magyarázatot ad 
a kalózok sikerére, hiszen a szabadság olyan fogalmával operálnak, amely mindenkinek 
azt ígéri, hogy megszabadítja a gazdasági és szociális hátrányoktól.18

A kalózok megjelenése már eddig sem maradt visszhang nélkül a hagyományos 
pártok körében. Horst Seehofer, a bajor CSU vezetője egy, már legendásnak tekinthe-
tő Facebook-összejövetel után Berlinben tartott előadásában rokonszenvét fejezte ki a 
kalózok politikájának nem annyira a tartalma, mint inkább a stílusa iránt. A politikus 
arra használta fel az alkalmat, hogy magát többnek mutassa be, mint „2.0 politikus”, 
hangsúlyozva, hogy a „2.0 demokrácia” a képviseleti demokráciának csak kiegészítője 
és nem helyettesítője lehet. Seehofer kifejezte, hogy Bajorországban 1995 óta csaknem 
ezer alkalommal kérdezték meg közvetlenül a polgárokat, és a tapasztalat szerint ezek a 
szavazások „megbékítően” hatnak, mert a polgárok a saját többségi döntéseiket inkább 
elfogadják, mint a politikusok határozatait. Seehofer szerint országosan is többször kel-
lene közvetlenül megkérdezni a polgárok véleményét, mivel a több közvetlen részvételre 
és transzparenciára való igény most, amikor az EU-szintű szabályok mind több területen 
érintik a tagállamok szuverenitási jogait, különösen nagy.19

A kalózoknak a politika megújítására tett kísérlete vitatható. Politikai sikereik azonban 
elgondolkodtatóak – különösen a 2013. évi német parlamenti választások tükrében, ami-
kor a többségalkotás folyamata sokkal nehezebbnek ígérkezik, mint amilyen a Szövetségi 
Köztársaság életében az elmúlt évtizedekben volt.

18 Leisegang: i. m. 3–4. o.
19 „Bei den Piraten klickt Horst Seehofer »gefällt mir«“. Welt Online, http://www.welt.de/politik/

deutschland/article108024977/Bei-den-Piraten-klickt-Horst-Seehofer-gefaellt-mir.html, 2012. júli-
us 7.
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