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„A jelen program az emberiséget, a Földet és a jólétet szolgáló cselekvési 
terv. Célja, hogy nagyobb szabadságban erősítse meg az egyetemes békét. 
Elismerjük, hogy a legnagyobb globális kihívás a szegénység valamennyi 
formájának és vetületének, köztük a mélyszegénységnek a felszámolása, 
amely egyben a fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele.

Minden ország és valamennyi érdekelt – együttműködési partnerség kere-
tében eljárva – végrehajtja ezt a tervet. Elhatároztuk, hogy felszabadítjuk 
az emberiséget a szegénység és a nélkülözés zsarnoksága alól, valamint, 
hogy meggyógyítjuk és megóvjuk bolygónkat. Eltökélt szándékunk meg-
tenni azokat a merész és átalakító hatású lépéseket, amelyekre sürgősen 
szükség van annak érdekében, hogy a világot visszatereljük a fenntart-
hatóság és a rugalmas terhelhetőség útjára. Amikor elindulunk e közös 
utazásra, ünnepélyesen megfogadjuk, hogy senkit sem hagyunk magára. 

A ma bejelentett1 17 Fenntartható Fejlesztési Cél és 169 feladat rávilágít 
arra, hogy ezen új egyetemes program mily nagy léptékű és nagyratörő. 
A célok és feladatok a Millenniumi Fejlesztési Célokra építkeznek, és 
törekednek arra, hogy megvalósítsák mindazt, amit azok nem értek el. 
Törekednek mindenki emberi jogainak érvényre juttatására, a nemek kö-
zötti egyenlőség biztosítására, valamint valamennyi nő és leány érdekér-
vényesítő képességének erősítésére. Ez a cél- és feladatrendszer egységes 
és oszthatatlan, és egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés gazdasági, 
társadalmi és környezeti hármas vetülete között.

Az elkövetkező 15 évben e célok és feladatok ösztönzik majd a fellépést az 
emberiség és a bolygó számára döntő fontosságú területeken.”

(Preambulum, az Egyesült Nemzetek New York-i székhelyén 
2015. szeptember 25. és 27. között a Szervezet fennállásának 

70. évfordulója alkalmából megtartott ülésén)
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Bevezetés a sorozat egészéhez

Az Ökopolisz Alapítvány 2016 novemberében elkezdett egy 17 darabból álló 
Ökopódium-sorozatot az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseiről, a 2015. 
szeptember 15-én az ENSZ közgyűlése által elfogadott A világunk átalakí tása 
2030-ig című dokumentumról (a továbbiakban: SDG). Mivel nem kötelező 
nem zetközi jogi normáról van szó, a végrehajtása attól függ, mekkora társa-
dalmi fi gyelem és politikai akarat alakul ki körülötte. Erre tekintettel Magyar-
országon elindítunk egy konferenciasorozatot, amely során a fenntartható 
fejlődés célki tű zé se it neves szakemberekkel vitatjuk meg, a vita eredményét 
írásba foglaljuk és igyekszünk minél szélesebb körben terjeszteni úgy, hogy 
eközben további véle ményeket gyűjtünk a témában érintett hatóságoktól, 
tudományos, egyházi és civil szervezetektől, olyan szakértőktől, akiket nem 
tudtunk meghívni egy három órás konferenciára. A véleményekkel és viszont-
véleményekkel gazdagítjuk majd a ki ad ványt, és remélhetőleg elindítunk egy 
olyan szakmai, társadalmi-politikai párbeszédet, amely az SDG-t és annak 
megvalósítását segít napirenden tartani or szágunkban.

Magyarországnak kiemelt szerepe volt az SDG megfogalmazásában, hiszen 
Kő rösi Csaba magyar ENSZ-nagykövet társelnöke volt a célokat megszövege-
ző bizottságnak. Ha a jelenlegi projekttel sikerül jó példát mutatnunk, ahhoz is 
hoz   zájárulhatunk majd, hogy világszerte hasonló programok induljanak, és az 
ered ményeiket az egyes országok egymással összevessék, tanuljanak egymás-
tól, ösztönözzék egymást.

Az SDG megérdemli a szakma, a társadalom és a politikai, állami döntés-
hozók kiemelt fi gyelmét. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó külön böző 
szakmák mű velői között ma már nem vitatott, hogy a világ az ökológiai ka-
tasztrófahelyzetek rendszerével néz szembe, amelyek közül legalább három, 
a klímaváltozás, a bio diverzitás csökkenése és a mezőgazda sági termelésre 
alkalmas földek pusztulása már visszafordíthatatlan.1 A globális helyzet-
értékelésre és a megoldási lehetőségek fölvázolására több kiemelkedő magán-

1  Rockström et al.: A safe operating space for Humanity, Nature, Vol. 461/24, September 
2009.
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kezdeményezés is vállalkozott, így a World Future Council GPACT (Globális 
Ágazati Politikai Akcióprogram)2 és az Oxford Martin Commission Now for 
the Long Term3 című kiadványai. Valamennyien egyetértenek azzal, hogy a 
rendszerszintű fenyegetéssel szemben a világnak összetett, rendszerszemléletű 
válaszokat kell megfogalmaznia és végrehajtania. Az SDG is ebben a szellem-
ben készült, több száz, különböző szakterületen vezető tudós közreműködé-
sével. Mivel az ENSZ Közgyűlése is elfogadta mint a 2030-ig terjedő időszak 
társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi fejlesztéseinek össze hangolt vezér-
fonalát, az SDG tudományos megalapozottságához nemzetközi jogi tekintély, 
az ENSZ globális közösségének közösen kimunkált akarata is járul. 

2  www.worldfuturecouncil.org/inc/uploads/2016/02/WFC_2014_Global_Policy_
Action_Plan.pdf 

3  www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_
Long_Term.pdf



5. Célkitűzés: MegtereMtjük a neMek közti 
egyenlőséget és Megerősítjük  

a nők és leányok helyzetét
szerkesztette: kováts eszter

17 CÉL, HOGY ÁTALAKÍTSUK VILÁGUNKAT

A SZEGÉNYSÉG 
FELSZÁMOLÁSA

AZ ÉHEZÉS 
MEGSZÜNTETÉSE

EGÉSZSÉG ÉS 
JÓLLÉT

MINŐSÉGI 
OKTATÁS

NEMEK KÖZÖTTI 
EGYENLŐSÉG

TISZTA VÍZ ÉS 
ALAPVETŐ 
KÖZTISZTASÁG

MEGFIZETHETŐ ÉS 
TISZTA ENERGIA

TISZTESSÉGES
MUNKA ÉS GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS

IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS 
INFRASTRUKTÚRA

EGYENLŐTLENSÉGEK 
CSÖKKENTÉSE

FENNTARTHATÓ 
VÁROSOK ÉS 
KÖZÖSSÉGEK

FELELŐS 
FOGYASZTÁS ÉS 
TERMELÉS

SZÁRAZFÖLDI 
ÖKOSZISZTÉMÁK 
VÉDELME

BÉKE, IGAZSÁG ÉS 
ERŐS INTÉZMÉNYEK

FELLÉPÉS AZ 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 
ELLEN

ÓCEÁNOK ÉS 
TENGEREK VÉDELME

PARTNERSÉG A  
CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT

FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉSI

Fordította és készítette az ENSZ Bécsi Információs Szolgálata





7

BoMBera krisztina

AJÁNLÁS 9

zlinszky jános

A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG AZ SDG CÉLRENDSZERÉBEN 12

CsoMa ágota–Brys zoltán

AZ ÖKOFEMINIZMUS ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK A NEMI EGYENLŐTLENSÉGEK TÜKRÉBEN 23

jUhász BorBála

5.1. MINDENÜTT VÉGET VETÜNK A NŐK ÉS LEÁNYOK ELLEN IRÁNYULÓ BÁRMINEMŰ HÁTRÁNYOS 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSNEK 38

halász sári

5.2. MEGSZÜNTETJÜK A NŐK ÉS LEÁNYOK ELLENI ERŐSZAK MINDEN FORMÁJÁT A KÖZ- 
ÉS MAGÁNSZFÉRÁBAN, BELEÉRTVE AZ EMBERKERESKEDELMET, A SZEXUÁLIS ÉS EGYÉB TÍPUSÚ

 KIZSÁKMÁNYOLÁST 43

gregor anikÓ

5.4. ELISMERJÜK ÉS ÉRTÉKELJÜK A NEM FIZETETT BGONDOZÓI ÉS HÁZIMUNKÁT A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, 
AZ INFRASTRUKTÚRA ÉS A SZOCIÁLIS HÁLÓ BIZTOSÍTÁSA RÉVÉN, TOVÁBBÁ A HÁZTARTÁSON ÉS A CSALÁDON 
BELÜLI MEGOSZTOTT FELELŐSSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁVAL, A NEMZETI SAJÁTOSSÁGOKNAK MEGFELELŐEN 53

keveházi kata

TELJES ÉS HATÉKONY RÉSZVÉTEL, TOVÁBBÁ ESÉLYEGYENLŐSÉG A VEZETÉSRE A DÖNTÉSHOZATAL 
MINDEN SZINTJÉN A POLITIKÁBAN, A GAZDASÁGBAN ÉS A KÖZÉLETBEN 64

kreMMer sarolta

5.6. BIZTOSÍTJUK A TELJES KÖRŰ HOZZÁFÉRÉST A SZEXUÁLIS ÉS REPRODUKCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, TOVÁBBÁ A REPRODUKCIÓS JOGOKAT A NÉPESEDÉS ÉS FEJLŐDÉS NEMZETKÖZI 
KONFERENCIA CSELEKVÉSI PROGRAMJÁVAL, A PEKINGI CSELEKVÉSI PLATFORMMAL ÉS AZ EZT KÖVETŐ 
FELÜLVIZSGÁLATI KONFERENCIÁK ZÁRÓDOKUMENTUMAIVAL ÖSSZHANGBAN 68

tartaloM





9

Fiatal újságíró, tévéhíradós riporter voltam a kilencvenes évek végén, amikor 
egy átlagosnak tűnő nap a szerkesztőségben gyökeresen megváltoztatta, 
ahogyan addig a szakmámra tekintettem. Parázs vita alakult ki a napi adás 
férfi  szerkesztője és az egyik vezető politikai riporternő között. Aznap va ló-
 ban nem történt sok minden. Történetesen az épp igen, hogy a parla ment 
elfogadta a családi pótlék emelését. Annak ellenére, hogy a családpo liti kai 
intézkedések sorában a családi pótlék kiemelkedő fontosságú a gye  rek   vál-
lalással járó anyagi terhek enyhítésére és az egyenlőtlenségek csökkentésére, 
nem túl gyakoriak az ilyen emelések. Annyira nem, hogy több mint tíz éve 
egyetlen alkalommal sem volt példa rá, 2008 előtt ennél kicsit gyakrabban. 
Azon a napon tehát, valamikor a kilencvenes évek végén, a riporternő vezető 
hírként kezelte a családi pótlék emelésének témáját. A hírsorrendet eldöntő 
szerkesztő azonban az anyagot az úgynevezett „soft  news”, vagyis a puha 
hírek közé sorolta. „Lesorolta.” A puha hírek azok, amelyek a híradó második 
harmadában vannak, a „hard news”, vagyis a legfontosabb vezető hírek után, 
de még a bulvár előtt. Vezető hírnek aznap egy parlamenti csörtét minősített 
az adás szerkesztője, ami Torgyán József kormánypárti és Kuncze Gábor 
ellenzéki politikus között történt a plenáris ülésen. Valóban vicces volt ez az 
adok-kapok, de tartalom és tét nélküli, leginkább csak személyeskedő.

Én akkor már feminista voltam, az ELTE angol és amerikanisztika tan -
székén Antonia Burrows, Bán Zsófi a és más vezető feministák extanítvá-
nyaként. Érzékeny volt hát a fülem erre a szerkesztőségi vitára. A kolléganőm 
érvelése szerint a férfi  képviselők a politikai bulvárba tartozó vitájánál sokkal 
fontosabb a családi pótlék változása, ami nagyon konkrétan és jelentősen 
érinti majd nők és gyerekek tömegeinek az életét, mozgásterét, mindennapi 
döntéseit. Tehát egyértelmű volt számomra is, hogy ez a nap legfontosabb 
magyar közéleti híre. 

„A képviselők veszekedése mindenkit jobban érdekel” – így döntött a férfi  
szerkesztő. 

BoMBera krisztina: 4 ajánlás

4 Televíziós újságíró, tudósító, műsorvezető.



Soha nem felejtem el, ahogy a riporternőt kioktatta: a hírsorrend magától 
értetődő, mindnyájan megtanultuk, milyen hír mit követ, aki ezt fel akarja 
rúgni, az szakmai hibát követ el.

Ez lassan húsz éve történt. Azóta is gyakran töprengek rajta, hogy a hír-
sorrend valóban magától értetődő-e. Valóban szakmai hiba-e azt megkér-
dőjelezni, hogy mi, újságírók, akik jelentős befolyással rendelkező médiu-
moknál dolgozunk, mit sugallunk arról, hogy mi jelentős közügy és mi 
kevésbé az? Azóta dolgozatok sorát írtam arról, hogy vajon mennyi köze van 
mindennek ahhoz, hogy férfi ak vagy nők rakják össze a hírsorrendet. Milyen 
minőségű országgá válunk attól, hogy mennyi férfi  és mennyi nő dönt, 
milyen pozícióban, a legkülönfélébb szakmákban – újságírótól politikuson, 
orvoson át tanárig, rendőrig – közös ügyeinkről, értékeink sorrendjéről, kü-
lönféle helyzetben lévő polgártársaink sorsáról?

Egy újságíró számára ezeket a kérdéseket feltenni, ezeket a folyamatokat 
fi gyelni és ébernek maradni morális és szakmai kötelesség. Azon a húsz évvel 
ezelőtti napon, amikor a két, nálam tapasztaltabb kolléga, egy férfi  és egy nő 
azon vitatkozott, mi a fontosabb, a Torgyán–Kuncze-poénok vagy a családi 
pótlék, eldöntöttem, hogy minden pillanatban igyekszem a genderkérdéseket 
fi gyelmen kívül nem hagyható szempontként érvényesíteni a szakmámban. 
Azon kaptam magam, hogy lassan már egyetlen témát sem látok a női-férfi  
szempontoktól függetlennek, amin épp dolgoznom kell.

Óriási élmény volt az Ökopolisz Alapítvány 5. fenntartható fejlesztési 
cél járól (SDG), vagyis a nemek egyenlőségéről szóló 2019 márciusi Ökopó-
diumát moderálni, találkozni olyan kutatókkal, szakemberekkel, aktivisták-
kal, terepmunkásokkal, akik a saját szakterületükön ugyanerre a következ-
tetésre jutottak: nincs olyan téma, amelyben a genderszempontok fi gyelmen 
kívül hagyhatók, ahol nem relevánsak.

Őszintén ajánlom ezt a konferencián elhangzott előadások alapján készült 
kötetet mindazoknak, akik többet akarnak tudni arról, hogy mi a köze a nők 
és lányok helyzetének a világ összes fontos kihívásához.

Kimondottan ökofeminista szempontól vizsgálja Csoma Ágota és Brys 
Zol  tán, illetve Keveházi Kata a konkrét javaslatokat a kötetben. Mindkét 
tanul mányban írnak a globális kapitalizmus domináns etikájáról: a „férfi as-
nak” tartott értékek alapján szerveződik, racionális, egyéni sikerközpontú, 
túlzóan versengő, míg a „nőiesnek” nevezett értékeket, mint például a 
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gondoskodást, a kapcsolatközpontúságot, a közösségelvűséget kevésbé érté-
kesnek tekinti.

A kötet megdöbbentő erővel mutat rá arra is, hogy a nők elleni erőszak 
formái, például a szülészeti erőszak vagy a pornókultúra által gerjesztett 
erőszak milyen mértékben normalizáltak és elfogadottak.

Szó van a kötetben a szexualitással kapcsolatos súlyos alapkérdésekről 
a patriarchális berendezkedésben, például a beleegyezés fetisizálásáról. 
„Beleegyezni valamibe csak akkor lehet, hogy ha arra nemet is ugyanolyan 
könnyű mondani, mint igent” – írja Kremmer Sarolta, márpedig – teszi hoz-
zá ebben a témában Halász Sári – a jelen társadalmi környezet nem teszi 
a beleegyezést szabad döntéssé: 

„A beleegyezés hangsúlyozásával, azzal, hogy azt nézzük, egy-egy adott 
nő jelezte-e, hogy önként aláveti magát egy aktusnak, helyben hagyjuk és 
elfedjük azokat a kulturális és gazdasági folyamatokat, amik befolyásolják a 
szexuális szokásokat, és fi gyelmen kívül hagyjuk, hogy a nők a választásaikat 
milyen kontextusokban hozzák.”

A kötet több szerzője fontos kritikát fogalmaz meg magával az ENSZ
célrendszerével kapcsolatban is. Halász Sári felveti, hogy a nők elleni erő -
szak felszámolásának célja éles ellentétben áll egy másik SDG-céllal, a gaz-
dasági növekedéssel. Például a nők elleni erőszak kimagaslóan termelé keny 
(a pornóipar és a prostitúcióba kényszerítés/kényszerülés a legprofi tábili-
sabb iparágak közé tartoznak). Gregor Anikó írása pedig kifejti, hogy a fenn-
tarthatósági célok fi gyelmen kívül hagyják a nemzetek közötti viszonyokat. 
Például azt, ahogyan Magyarország kiszolgálja Németország, Hollandia, 
Svájc és Ausztria igényét a szexkereskedelemre vagy éppen Németország, 
Ausztria és Nagy-Britannia keresletét a gondoskodói munkákra. Mindezeket 
elfedi az „indikátorfetisizmus” vagy „indikátorkultúra”, amelybe az SDG
keretrendszere is illeszthető. 

Egyszer régen, egy NANE által újságíróknak szervezett oktatáson a 
családon belüli erőszak természetrajzáról a NANE jogásza azt mondta: 
„Mikor innen felállunk, úgy érezzük majd, hogy mostantól más szemüvegen 
keresztül nézzük a világot. Tisztán látunk olyan viszonyokat, amelyeket 
korábban homályosan, nyomokban sem érzékeltünk.”

Egyik-másik előadás során éreztem hasonlót ezen a minikonferencián, 
melynek előadásait kivonatban most Önök is elolvashatják.
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zlinszky jános:5 a neMek közötti egyenlőség az sDg
CélrenDszeréBen

„Országunk-világunk átalakítása” mottóval indított sorozatunk54az ENSZ 
által 2015 szeptemberében elfogadott, 2030-ig terjedő globális fejlesztési 
programról és annak hazai megvalósításáról szól, ehhez fogalmazunk 
meg javaslatokat. Ez a tizenhét Fenntartható fejlesztési cél (Sustainable 
Development Goals, SDG) minden eddigi nemzetközi fejlesztési programnál 
átfogóbb, kézzel fog hatóbb, számon kérhetőbb célrendszert alkot. Újdonsága 
az is, hogy immáron nemcsak arról van szó, hogy a gazdag országok mit 
tehetnek a szegény országok helyzetbe hozásáért, hanem arról, hogy nekünk 
mik a lehetőségeink, hogy megtegyük, ami a globális és országos társadalmi, 
természeti fenntarthatóságunk elérése szempontjából szükségesből itthoni 
feladatként hárul ránk. 

Sorozatunkban eddig három témát tekintettünk át, országos vitaindító 
jel leggel. A „piros könyv” az első fenntartható fejlesztési célról, a szegénység 
fel számolásáról szólt. A második az éhezés, az élelmezés és ezzel kapcsolatban 
a fenntartható mezőgazdaság esélyei és szükségessége témáit járta körbe. 
Har madiknak az oktatással-képzéssel kapcsolatos kötetünk jelent meg. Ez az 
eredeti célkitűzések között a negyedik, mi szervezési okokból változtattunk 
a sorrenden. Ma az ötödik globális célnál vagyunk: a lányok és nők helyzetbe 
hozása, a nemek közötti egyenlőség, a női egyenjogúság kérdése a témánk.6

Kötetünk bevezetőjében arról szólnék röviden, hogy ez a cél, a „gender 
equa lity”, a nemek közötti egyenlőség milyen helyet foglal el ebben az átfogó 
cél rendszerben, mi köze „világunk átalakításához”. Pontosan fordítva úgy 
hang zik a célkitűzés, hogy „megteremtjük a nemek közötti egyenlőséget, 
megerősítjük a nők és lányok helyzetét”. Nehéz az „empower”-t lefordítani. 
Talán a leg pon tosabb, hogy helyzetbe hozzuk a nőket, a lányokat. Rögtön 
felhívnám a fi gyel met, hogy a lányok külön megemlítése nem véletlen. 

5  Biológus, ökológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán a Környezetjogi 
Tanszék docense, az SDG-javaslat szövegezéséért felelős ENSZ Nyílt Munkacsoport 
tudományos főtanácsadója.

6   Megjegyzendő, hogy szervezési okokból itt is sorrendcsere történt, így az 5. cél ne-
gyediknek jelenik meg.
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Emögött a nemzetközi kö zös ségnek az a felismerése áll, hogy valahogy a női 
egyenjogúságért kifej tett erőfeszítéseket az eddigieknél sokkal korábban kell 
elkezdeni, nem a fel nőttkorban, hanem a gyerekeknél. 

Három dologról szeretnék röviden szólni bevezetésképpen. Az egyik, 
hogy a fenntartható fejlesztési célrendszer – épp a női egyenjogúság terén is 
– folytatni kíván korábban megkezdett nemzetközi erőfeszítéseket. A másik 
a célrendszer, így kitüntetetten az 5. cél emberi jogi alapjai. A harmadik az 
5. cél tartalmi és rendszerszintű sajátságai.

BeFejezni, aMi a MillenniUMi Fejlesztési CélokBÓl neM valÓsUlt Meg

A „világunk átalakítása” program kifejlesztése során az ENSZ úgynevezett 
„nyílt munkacsoportja”75által megkapott mandátum nagyon sokrétű volt. 
Az egyik feladata ennek a munkacsoport által kidolgozandó új, fenntartha-
tó fejlesztési célrendszernek az volt, hogy befejezze azt a munkát, amit az 
úgynevezett Millenniumi fejlesztési célrendszer elkezdett, amelyet az ENSZ 
tagállamai korábban, a 2000-től 2015-ig terjedő időszakra vállaltak.

Feltennék egy kérdést olvasóinknak: vajon ki hányat tudna felsorolni 
a Millenniumi fejlesztési célok közül? Ha nem sokat, nem is csoda, mert 
ez a célrendszer igazából a fejlődő országokban, a harmadik világban az 
ezredfordulón még gyakori, a legbotrányosabb, legtarthatatlanabb, erköl-
csi leg legvállalhatatlanabb helyzetek felszámolásáról szólt. Ez a fel számo lá-
si program, ez a 15 éves program 2012-re, illetve 2015-re nem fe je ző dött 
be teljesen, bár sok eredményt ért el. Az új Fenntartható fejlesztési cél-
rendszernek (SDG-nek) a feladata volt folytatni a munkát azokon a terü le-
teken, ahol nem volt százszázalékos az eredmény. Mik voltak ezek a célok? 
Egy pillanatra érdemes felidézni.

7 https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
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1. ábra. A Milleniumi fejlesztési célok logói

A Millenniumi célok (MDG-k) között van a mélyszegénység és az éhezés 
megszüntetése (1), az általános alsó fokú oktatás megteremtése (2), tehát 
tulajdonképpen az analfabetizmus elleni küzdelem, a nemek közötti 
egyenlőség és a nők helyzetbe hozása is (3). Azután a gyermekhalandóság 
elleni küzdelem (4), a várandós nők és anyák megfelelő egészségügyi ellátása 
(5), a nagy fertőző betegségek leküzdése (6), a környezeti fenntarthatóság (7); 
és végül egy globális partnerség megteremtése (8). Ez utóbbi nem annyira 
nemzetközi kormányközi partnerség, hanem a szektorok, az érdekcsopor-
tok, a nagy gazdasági szereplők partnersége, azaz szerepvállalása a prog-
ram végrehajtásában. Ez a nyolc cél alkotta a Millenniumi fejlesztési cél-
rendszert.86 Bizonyos szempontból ez a célrendszer „féloldalas”. Látlelet a 
világról 2000-ben az, hogy ennyire hangsúlyosan ezekkel a kérdésekkel és 
csak ezekkel foglalkozik. Van egy kis oktatás benne, van a legszélsősége-
sebb élet helyzetek elhárítására szolgáló cél, azután van egy nagyon nagy 
„egészségügyi csomag”. Tulajdonképpen 3–6-ig (a nemek egyenlőségére 
vonatkozó is, mint majd látni fogjuk!) mind egészségügyi típusú cél. 
A környezeti fenn tarthatóság pedig szinte illendőségből megjelenő utó gon -
dolat, amolyan „fedőnév”. (Nem a természeti tőke megóvásáról és fenn-
tartható használatá ról szól ugyanis, hanem elsősorban az egészséges ivóvízzel 
és szanitációs infrastruktúrával való ellátásról. Ez kétségkívül alapvető, de 
valójában szin tén közegészségügyi cél.)

8 www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/2013/mdg.html
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Egy dolog teljesen hiányzik, ami pedig a női egyenjogúság szempontjából 
egyáltalán nem elhanyagolható szempont: a gazdaság és a nők viszonya.

Ebben a célrendszerben az „előmozdítjuk az egyenlőséget, segítjük a nők 
felemelkedését” területen az egyik konkrét kvantitatív feladat az volt, hogy 
2015-ig kiküszöböljük a nemek közötti beiskolázási különbséget az alap- 
és középfokú oktatásban. A másik kvantitatív feladat pedig az anyák 
egész ségügyi ellátásával kapcsolatban merült fel: hogy háromnegyedével 
csök kentsük a gyermekágyi halandóság arányát. Ez azt jelenti, hogy ha 
a program elején 50 ezrelék az aránya, akkor a ciklus végére (2015-re) 12,5 
ezrelékre kell csökkenteni. Ez azért érdekes, mert ez a cél nem egyszerűen 
meg mentendő milliókban számol, hanem azt mondja, hogy bár közben 
a globális népesség növekszik, a kijelölt, vállalt arányt mindenképp meg 
kell tartani, illetve el kell érni. 

Ez volt tehát a két, témánkhoz tartozó kvantitatív milleniumi cél. (Egyéb-
ként a Fenntartható fejlesztési célok megőrizték a Milleniumi fej lesz tési 
célok kvantitatív szemléletét. Ez a nagy erősségük.)

Mit ért el az MDG-program? A „helyzetbe hozós” női célról egy nagyon 
rövid összefoglaló:97Dél-Ázsiában 74 lány jutott 100 fi úra az általános isko-
lákban 1990-ben, 2015-ben pedig már 103 – vagyis immár több a lány. 
A parlamenti arányok: a „fejlődő” ENSZ-tagországok 90 százalékában nőtt 
a nők aránya a parlamentben 2000 és 2015 között. Közel duplájára nőtt 
a számuk az 1990-es évekhez képest, bár átlagosan még mindig csak minden 
ötödik férfi ra jut egy női képviselő. (Tehát a nők aránya átlagosan 17%-ra 
emelkedett – nálunk ez az arány most 12,5%.) A másik, kimondottan nőkkel 
foglalkozó cél az MDG-programban az anyai egészségügy volt. Eredmények: 
közel felével csökkent a terhességi, gyermekágyi halálozások aránya, tehát 
nem háromnegyedével, mint ahogyan tervezték, hanem „csak” a felével. 
De a felével igen: ez anyák százmillióit jelenti, a szó szoros értelmében. 
A születések fele világszerte az esetek 50 százalékában immár egészségügyi 
dolgozó jelenlétében történik; ez persze elsősorban a szakképzett bábaellátást 
jelenti, de már ez is egy óriási előrelépés volt. Itt is nyilvánvalóan tovább 
kellett lépni 2015-ben az MDG-célok megvalósítása érdekében, tehát amikor
megfogalmazták a fenntartható fejlesztési célokat, ezeknek utalnia kellett az 
el nem végzett munkára.

9 Adatok a Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapjáról.
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szilárD eMBeri jogi alaPok

A második dolog, amit ennél a célnál mindenképpen említeni érdemes, 
az az, hogy a Fenntartható fejlesztési célrendszer az emberi jogokra tá-
masz kodik: az ENSZ emberi jogi dokumentumrendszerére, megállapodási 
rendszerére. A tárgyalások során nagyon sok cél és feladat elleni támadást 
lehetett azzal kivédeni, hogy fel lehetett mutatni ezeknek a feladatoknak 
az emberi jogi indokolását. Kate Raworth professzor híressé vált ábrája 
érzékelteti azt a „mentőövet”, „zöldtutajt”, amire az emberiségnek „fel kellene 
kapaszkodnia”, egyrészt (a külső szélén) a környezet túlhasználatának az 
oldaláról, másrészt (belülről) ebből az emberi jogi „gödörből”, a minimum 
alattról. Ez az, amit az SDG-k el akarnak érni. Általában itt, a belső oldalon 
találhatók az oktatás, az állampolgári jogok, az állampolgári részvétel, 
a mun ka, a társadalmi egyenlőség kérdései: emberi jogi kérdésekről van 
szó, emberi méltóságunk megélésének kereteiről és feltételeiről. Itt van a 
nemek közötti egyenlőség problematikája is.

2. ábra. Az emberiség igazságos és fenntartható mozgástere (K. Raworth, 2012)108

10  Lásd pl.: https://pdfs.semanticscholar.org/458c/d1325da288d260340826bd84af36bf
450f99.pdf
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Abban a mandátumban, amit a Rio+20-as konferencia a javaslattevő 
csoportnak adott, szintén szerepelnek etikai értékek, emberi jogi referenciák. 
Az SDG-rendszernek egy igazságos, egyenlőségen alapuló és inkluzív, tehát 
befogadó világrendszert kell kialakítania. A szabadság, a béke, a biz ton ság 
és az emberi jogok tiszteletben tartása kell kifejeződjék ebben az új rend-
szerben. Igazságos, méltányos helyzetet kell teremteni a gazdasági, a szociális 
és a környezeti szükségletek között. A jövő és a jelen generációk közötti 
egyenlőség elvét érvényesíteni kell. És végül is az emberi személy értéke és 
méltósága az, ami a szemünk előtt kell lebegjen a célrendszer megalkotása 
(illetve immár a végrehajtása) során. 

Volt már szó arról, és az eddigi három célnál mindig be is mutattuk, 
hogy mit értünk az alatt, hogy minden („vertikális”) cél horizontálisan is 
meg jelenik a fenntartható fejlesztési célok rendszerében, azaz a 17 cél alá 
ren dezett 169 feladat nem „silókba” van rendezve. Így a női egyenjogúság 
szempontjából fontos elintéznivalókat, feladatokat sem csak az ötös cél alatt 
fogjuk megtalálni. És még sok más téma van, aminek teendőit nemcsak 
a saját célja alatt találjuk meg, hanem más célok alatt is. Sőt, vannak olyan 
igen fontos témák, amelyeknek nincs is saját, úgynevezett „stand alone”, 
azaz magában álló, önálló, vertikális céljuk, hanem ott vannak „elszórva”, 
de mindenütt, az egész célrendszerben. Így például az ifj úság, az idősebb 
generációk, a fogyatékosok és a migránsok érdekei és szempontjai nincsenek 
külön cél alá sorolva, gyűjtve, egy „címkézett” célként a célrendszeren belül. 
A legkevésbé fejlett, a leginkább elmaradott országok is sokat lobbiztak, hogy 
legyen „saját” fejlesztési céljuk – nem lett, de az érdekeik, a szempontjaik 
mindenütt megjelennek a rendszerben. Nem szól külön cél az emberi jogok 
érvényesítéséről mint olyanról sem, de az emberi jogok átitatják magát a cé l-
rendszert. Kiemelt fontosságúak azok az emberi jogok, amelyekre nem zet -
 közi jogilag kötelező ENSZ-megállapodások vannak érvényben, köz tük 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó ENSZ konvenció- és doku men-
tumrendszer (erről a kötetben Juhász Borbála tanulmánya szól részletesen). 
A nemek közötti egyenlőség egyike azoknak a kérdéseknek, amelyek kaptak 
önálló célt is a 17 célos rendszeren belül.
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nők és FenntarthatÓság – Új, átFogÓ Megközelítés

Mennyiben új a Fenntartható fejlesztési célrendszer megközelítésmódja a 
női egyenjogúsággal kapcsolatban, és mennyire speciális ez a cél a 17 cél 
között? Ez a harmadik kérdéskör, a befejező gondolataim. A célokkal kap-
csolatban sok mindent elmondtunk már, az 5-ös ez a bizonyos nemek kö-
zötti egyenlőség, hogy helyzetbe hozzuk a lányokat és a nőket. A nemek 
egyenlősége cél egyik érdekessége, hogy ez a „kicsit se zöld” célok közé 
tar tozik ebben a rendszerben. A 3. ábrán (amely már szerepelt korábbi 
kötetekben is) a függőleges oszlopok mutatják a célokat, a vízszintes szí nes 
rétegek pedig a célok alá rendelt feladatokat. A színek a környezeti, társa-
dalmi, illetve gazdasági jellegű feladatokat különböztetik meg. Látjuk azt, 
hogy gyakorlatilag minden cél (az ábrán oszlop) mind a három területre 
vonatkozóan ad házi feladatot – azaz mégse mindegyik, mert az 5-ös, a 10-es 
meg a 16-os csak gazdasági és társadalmi téren.

3. ábra. „Kicsit se zöld” az 5., 10. és 16. cél? Inkább a rendszer társadalmi alapjai
Az ábrán függőleges oszlopokban a célok, vízszintes sorokban a feladatok. Zöldek az 
inkább környezettel, kékek a társadalommal, narancsszínűek a gazdasági kérdésekkel 

foglalkozó feladatok.

 környezeti
 társadalmi
 gazdasági

UN OWG ábrája, 2014
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Mit is mond, mire terjed ki az ötödik globális célkitűzés és mire nem? 
Az a célunk, hogy azt vegyük górcső alá: az ENSZ által kitűzött és a magyar 
kormány által elfogadott és vállalt feladatok Magyarország számára mit 
jelentenek. Nézzük végig szó szerint a cél feladatait!

5. célkitűzés:  Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget és megerősítjük 
a nők és leányok helyzetét.

5.1.  Mindenütt véget vetünk a nők és leányok ellen irányuló bárminemű 
hátrányos megkülönböztetésnek.

5.2.  Megszüntetjük a nők és leányok elleni erőszak minden formáját a 
köz- és magánszférában, beleértve az emberkereskedelmet, a szexu á -
lis és egyéb típusú kizsákmányolást.

5.3.  Megszüntetjük az összes olyan ártalmas gyakorlatot és szokást, mint 
amilyen a gyermekházasság, a korai és kényszerházasság vagy a nők 
nemi szervének megcsonkítása.

5.4.  Elismerjük és értékeljük a nem fi zetett gondozói és házimunkát 
kö zszolgáltatások, infrastruktúra és szociális háló biztosítása révén, 
továbbá a háztartáson és a családon belüli megosztott felelősség elő-
mozdításával, az adott országnak megfelelő módon.

5.5.  Biztosítjuk a nők teljes és hatékony részvételét, továbbá esély egyen-
lőségét a vezetésre a döntéshozatal minden szintjén a politikában, 
a gazdaságban és a közéletben.

5.6.  Biztosítjuk a teljes körű hozzáférést a szexuális és reprodukciós egész-
  ségügyi szolgáltatásokhoz, továbbá a reprodukciós jogokat a Nép e -
sedés és fejlődés nemzetközi konferencia cselekvési prog ram já val, 
a Pekingi cselekvési platformmal és az ezt követő felülvizsgálati 
konferenciák záródokumentumaival összhang ban.
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5.a.  Reformokat hajtunk végre a nemzeti szintű szabályozással össz-
hangban, hogy a nőknek egyenlő jogokat biztosítsunk a gazdasági 
erőforrások felett, hogy elérhető legyen számukra a föld, a természeti 
erőforrások és más tulajdoni formák tulajdonjoga, illetve az azok 
feletti rendelkezés, valamint az öröklés.

5.b.  Fokozzuk a képességeket és a kapcsolatokat bővítő technológiák, 
kü lönösen az információs és a kommunikációs technológia haszná-
la tát a nők helyzetének megerősítése érdekében.

5.c.  Célravezető politikát és végrehajtható jogszabályokat alkotunk meg 
és erősítünk tovább, hogy előmozdítsuk a nemek közötti egyen lő sé-
get, és minden szinten megerősítsük a nők és leányok helyzetét. 

Az első feladat megvalósítása tulajdonképpen elég is lenne az egész cél el éré-
séhez. „Mindenütt véget vetünk bárminemű hátrányos megkülönböz tetésnek” 
– innentől kezdve a többi feladat már ennek részletezgetése. A kö tetben Juhász 
Borbála helyezi el ezt az ENSZ nőjogi dokumentumainak kon textusában.

Aztán: „Megszüntetjük az erőszak minden formáját a köz- és magán szfé-
rában, beleértve az emberkereskedelmet, a szexuális és egyéb típusú kizsák-
mányolást.” Erről szól Halász Sári írása.

„Megszüntetjük az összes olyan ártalmas gyakorlatot és szokást, mint 
ami lyen a gyermekházasság, a korai és kényszerházasság vagy a nők nemi 
szervének megcsonkítása.” Kötetünk ezeket a problémákat nem érinti. 
Egy részt ezek a gondok Magyarországon nem általánosan jellemzők (bár 
kár lenne tagadni, hogy vannak olyan közösségek, ahol például a gyer mek-
házasság, a kényszerházasság de facto létező gyakorlat!), másrészt, talán 
épp a téma ne hézsége, érzékenysége és a szaktudományos megalapozott ság 
hiánya miatt különös körültekintést igényelne. 

„Elismerjük és értékeljük a nem fi zetett gondozói és házimunkát, köz-
szolgáltatások, infrastruktúra, szociális háló biztosítása révén, továbbá a ház -
tartáson és a családon belül megosztott felelősség előmozdításával az adott 
országnak megfelelő módon.” Gregor Anikó tanulmánya tárgyalja ezt a kér-
dést, rámutatva egyidejűleg némely SDG-k közti ellentmondásokra és a cél-
rendszer mögött megbújó felzárkózási elképzelés korlátaira is.
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„Biztosítjuk a nők teljes és hatékony részvételét, továbbá esélyegyenlőségét 
a vezetésre a döntéshozatal minden szintjén, a politikában, a gazdaságban és 
a közéletben.” Keveházi Kata írása foglalkozik ezzel az alcéllal.

„Teljes körű hozzáférés a szexuális és reproduktív egészségügyi szol gál-
tatásokhoz, továbbá a reprodukciós jogokhoz.” Kremmer Sarolta fejti ki, 
mindez mit jelent Magyarország vonatkozásában.

Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni a dőlt betűs rész jelentőségét: „a Né -
pesedés és fejlődés nemzetközi konferencia cselekvési programjában, a Pekingi 
cselekvési platform és az ezt követő felülvizsgálati konferenciák záró doku -
mentumaival összhangban”. Ennek a kitételnek, értelmező meg kö  tésnek 
az az értelme, hogy az ENSZ és a diplomácia tolvajnyelvén bizo nyos kér-
déseket kizárjon ebből a globális fejlesztési feladatrendszerből. Itt neve ze-
tesen az abortuszkérdést nem nyitja meg diszkusszióra ezen a fela dat rend-
szeren belül. Ez azért van így, mert különben nem lehetett volna ebben 
a feladatrendszerben globális konszenzussal megegyezni. 

A feladatok sorában itt van azután az eszköztár, az a, b és c betűkkel 
jelzett feladatok eszköztára a célhoz. Országos reformok az egyenlő jogok 
érdekében, például hogy elérhető legyen a nők számára a föld, a természeti 
erőforrások, a tulajdon joga és az öröklés. Amikor az ilyen és ehhez hasonló 
feladatokat olvassuk, akkor tudatosítsuk, hogy bár Magyarországgal fog-
lalkozunk, de azért egy pillanatra tekintsünk ki a világra is, és vegyük észre, 
hogy túlzás nélkül milliárdok számára jelentenének előrelépést, egy távoli 
álom megvalósulását olyan lehetőségek, amit mi magától értetődőnek 
ismertünk meg. 

A 4. ábra a sorozat előző köteteiben is szerepelt már, itt csak emlékeztető. 
Azt akarja felidézni, hogy igen, tudjuk, hogy minden cél összefügg sok más 
céllal és más célok alatti feladatok is támogatják. Ha nem lenne elég ezen 
kilenc feladat végrehajtása a hazai gondjaink megoldásához a nemek közötti 
egyenlőségen munkálkodva, akkor emlékezzünk: nem vagyunk egyedül, 
mert a más célok érdekében, más tárcáknál, más témákban dolgozók is 
kaptak olyan feladatokat, amelyeknek a végrehajtása a mi malmunkra, itt 
most az ötös cél malmára hajtja a vizet.
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4. ábra. A Fenntartható fejlesztési célrendszerben adott cél feladatainak végrehajtása 
más célok elérését is segíti. A célok közt kölcsönös egymásrautaltság van

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy például a szegénység, a me-
 zőgazdaság, az egészségügy, az oktatás, a vízellátás, az ipari és gaz da sági 
fejlesztés, az infrastruktúra, a városok építése és a városok tervezése, a jó 
kormányzat és a nemzetközi együttműködés terén összesen legalább 23 
másik olyan feladat van, amelyik explicit módon tartalmazza azt, hogy 
végrehajtása során a nők szempontjaira különösen tekintettel kell lenni.
Ilyenekre gondolunk, mint például a 11/2: mindenkinek hozzá férést bizto-
sítunk biztonságos, megfi zethető, elérhető és fenntartható köz le kedési rend-
szerekhez; javítjuk a közlekedési biztonságot, különösen a tö meg köz le ke -
dés bővítésével, kiemelt fi gyelemmel – ez a lényeg – a kiszol gáltatott hely-
zetben levő nők szükségleteire. 

Összesen tehát 9+23 feladat támogatja a női egyenjogúság kérdését, ügyét 
ebben a rendszerben. 

A kötetben elsőként Brys Zoltán és Csoma Ágota írása tekinti át a nemek 
egyenlősége célját mint horizontálisan a többi fenntartható fejlődési célon 
átívelő célt, az ökofeminizmus keretében.

Majd a kötet azt tekinti át, ami szorosan véve az 5. célhoz tartozik, hogy 
hogyan áll e tekintetben Magyarország.

A	Fenntartható Fejlesztési Célok kölcsönhatásban vannak,	és egymást erősítik
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Az ökofeminista eszmeáramlat képviselői sok fontos kritikai gondolattal 
járultak hozzá korunk környezeti, gazdasági és társadalmi kríziseinek 
megértéséhez. A viszonylag heterogén ökofeminista irodalom a feminista 
és az ökofi lozófi ai diskurzusok integrálására törekszik. Az ökofeminista 
gondolkodók szerint a nők elnyomása és a természet pusztítása mögött ha-
sonló hatalmi mechanizmusok húzódnak meg, és ezek a gazdasági és tár-
sadalmi rendszerek logikájában, értékelési és újraosztási mechanizmusai-
ban és fogalmaiban ragadhatók meg.139Az ökofeminista elméletek nagy-
részt egyetértenek abban is, hogy az emberiség természethez való viszonya 
és (globális méretekben vizsgálva) az emberek egymáshoz való viszonya 
elválaszthatatlan. És ez az egységes viszony leginkább az értékhierar -
chiák felől vizsgálva érthető meg. Ideológiai keretrendszerek határozzák 
meg, hogy mik az értékek és azok között milyen rangsor állítható fel. Ezen 
szociálisan konstruált értékrendszerek meghatározzák az attitűdöket, a vé -
lekedést és végül az egészen konkrét közgazdasági, számviteli, jogi mecha-
nizmusokat is. Egyes ökofeministák szerint a globalizálódó kapitalizmus 
domináns eti kája a „férfi asnak” tartott értékek alapján szerveződik: mások-
tól elkülö nü lő, atomizált, racionális, egyéni, sikerközpontú, etikátlanul 
versengő, gyors, elnyomó, vagyis ezeket a tulajdonságokat tekinti érték nek, 
ezeket jutal mazza. A „nőiesnek” nevezett értékeket, mint például a gon-
doskodást, a kap csolatközpontúságot, a közösségelvűséget, a rokon szen vet 

11  Lund University, Lund
12  ELTE Humánökológiai Kutatóműhely, Budapest
13  Gaard, Greta: Ecofeminism. Temple University Press, 2010.; Harcourt, Wendy (ed.): 

Feminist Perspectives on Sustainable Development. Zed Books, 1994.; Mies, Maria–
Shiva, Vandana: Ecofeminism. Zed Books, 1993.; Plumwood, Val: Feminism and 
the Mastery of Nature. Routledge, 2002.; Gates, Barbara T.: A Root of Ecofeminism: 
Ecoféminisme. Ecofeminist Literary Criticism. In: � eory, Interpretation, Pedagogy, 13 
(1998), 15.; Sturgeon, Noel: Ecofeminist Natures: Race, Gender, Feminist � eory and 
Political Action. Routledge, 2016.; Shiva, Vandana: Staying alive: Women, Ecology, and 
Development. North Atlantic Books, 2016.

CsoMa ágota11 – Brys zoltán:12 az ökoFeMinizMUs és 
a FenntarthatÓ FejlőDési Célok a neMi egyenlőtlenségek 
tükréBen
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pedig kevésbé értékesnek nyilvánítja. (A gazdaságban ez például egy tőzsdei 
bróker és egy ápoló jövedelmében jól kifejeződik.)

Az ökofeministák rámutattak, hogy hasonlóak azok az elnyomó fogalmi 
rendszerek, logikai struktúrák, gazdasági és jogi mechanizmusok, amelyek 
nőket vagy bizonyos embercsoportokat vagy a nem emberi létezőket 
alacsonyabb értékűnek nyilvánítanak és kirekesztenek a hatalomból.1410

Ezen logika mentén jutott el oda Karen J. Warren, hogy „a természet egy 
feminista ügy”. Természetesen nem egy nagy, központi elnyomó hatalmi 
rendszert képzelnek el, hanem több egymással interakcióban álló rendszer 
összességét. Ezen mechanizmusok legtöbbször rejtettek és refl ektálatlanok. 
A hatalmi pozícióban lévőknek nem érdekük sem a feltárásuk, sem pedig 
a megváltoztatásuk. A nők elnyomása tehát nem egy mellékes keze len dő 
probléma, hanem inherens része a biodiverzitást és a természeti erőfor rá -
sokat sem kímélő társadalmi és gazdasági rendszernek. A liberális-femi-
nista áramlat egyes képviselőit leszámítva az ökofeminista gondolkodók 
általában az értékrend és az azt újratermelő gazdasági és társadalmi hatalmi 
mechanizmusok megváltoztatása nélkül nem tartják kivitelezhetőnek a vál-
tozást a fenntartható fejlődés területén.1511

Más ökofeminista gondolkodók (például Maria Mies és Vandana Shiva) 
azt hangsúlyozzák, minden élő teljes lény.1612Meglátásuk szerint a béke, az
ökológiai szemlélet, az egészség és a feminizmus szorosan összekapcsolódó 
területek. Szerintük egy uralommentes és tiszteletre épülő szemlélet segít-
ségével vázolható fel egy olyan társadalmi és gazdasági keretrendszer, 
amely korunk nagy problémáit (a szegénységet, a családon belüli erőszakot, 
az egész ségben tapasztalható egyenlőtlenséget, a természetrombolást stb.) 
kezel ni tudja. Ennek alapja egy olyan társadalom, ahol a különbözőség (pél-
dául férfi -nő, természet-ember stb.) nem vezet fölényhelyzethez. 

14   Warren, Karen J.: Th e Power and the Promise of Ecological Feminism. Environmental 
ethics, 12.2 (1990), 125–146.

15   Wilkinson, Kate: Is this the future we want? An ecofeminist comment on the UN 
Conference on Sustainable Development Outcome Document. Cambridge University 
Press, 2016.; Gaard, Greta–Gruen, Lori: Ecofeminism: Toward global justice and 
planetary health. Society and Nature, 2.1 (1993), 1–35.; Salleh, Ariel Kay: Deeper than 
deep ecology: Th e eco-feminist connection. Environmental ethics, 6.4 (1984), 339–345.; 
Merchant, Carolyn: Radical ecology: � e search for a livable world. Routledge, 2012.

16    Mies, Maria–Shiva, Vandana: Ecofeminism. Zed Books, 1993.
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DestrUktív DUalizMUs

A destruktív dualizmus központi fogalom számos ökofeminista szerzőnél. 
Lényege, hogy a nyugati közgondolkodás alapvetően olyan fogalmi párokat 
állít fel, amelynek egyik tagja minden esetben alacsonyabb rendű (például 
férfi -nő, test-szellem, értelem-érzelem, természeti-modern, tudomány-mű-
vészet stb.). A fogalompár egyik tagjához rendelt alacsonyabb érték pedig 
megteremti az uralkodáshoz szükséges legitimációt, az uralkodás logiká-
ját. A magasabb és alacsonyabb rendű viszony aztán a gondolkodásban, 
a nyelvhasználatban, a tudományos gyakorlatban és a közgazdaságban is 
ér vé nyesül. Az ökofeministák kiemelik, hogy a nyugati patriarchális köz-
gon dolkodás a nőket, az állatokat, a növényeket alacsonyabb rendűnek 
nyilvá nította a férfi akhoz képest, és így teremtett alapot a leértékelésükhöz 
és kirekesztésükhöz. 

A felvilágosodás a nőket a szülés miatt a természethez közelebb álló 
lényeknek tekintette, akiknek a gondoskodás iránti képessége velük született. 
Ez a gondolat egyes esszencialista ökofeministák körében is megjelenik, akik 
szerint a nők általában közelebb állnak a természethez és a közösségelvű 
gondolkodáshoz, emiatt alkalmasabbak a természettel és embertársainkhoz 
való kiegyensúlyozottabb globális viszony kialakítására és fenntartására. 
Egyes esszencialista ökofeministák különösen a bennszülött törzsek női 
lakosságát tartják fontos bölcsesség birtokosának, akik a természettel való 
harmonikus együttlét ismerői.1713Ám ezt az álláspontot több nyugati nem 
esszencialista feminista kritizálta. Szerintük önmagában a női nem tagjának 
lenni nem biztosítja az ökológiai és szolidáris attitűdöt. 

Világszerte megfi gyelhető, hogy a női egyenjogúság kérdését „a nő az 
otthon melegéért felel” sémával marginalizálják, azaz a közéleti és a privát 
szféra szigorú elválasztásával. Ezzel együtt az ökofeminista gondolkodók 
hívták fel arra a fi gyelmet, hogy „az elvadult természet racionális férfi ember 
által történő megművelése” a mai napig része a közgazdasági és poli ti kai 
gondolkodásnak, és alapot teremt a természetpusztításra. A termé szet vé -
delmi biológia szakemberei az elmúlt évtizedekben kezdték rész lete sen 

17   Salleh, Ariel Kay: Deeper than deep ecology: Th e eco-feminist connection. Environ-
mental ethics, 6.4 (1984), 339–345.
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feltárni, hogy ez az önkényes és reduktív szemlélet milyen vis sza for dít-
hatatlan pusztítást okozott a biodiverzitásban az ipari mezőgazda ság gya-
korlatain keresztül.1814Az értékdualizmus szemléletének másik fon tos ele-
me, hogy a fölényhelyzetben lévő fél szükségszerűen tagadja a másik féltől 
való függését. Több holista-ökofeminista gondolkodó ennek kapcsán eme -
li ki, hogy a különbözőség (például férfi -nő) nem adhat alkalmat ab szo-
lút alá-fölérendeltségi viszony kialakításához. Adott helyzetekben meg en -
ged hetőnek tartják az alá-fölérendeltségi viszonyt (például sebészeti mű tét 
esetén sebész és asszisztens között), de ez soha nem lehet abszolút érvényű, 
tehát a műtét befejezését, a munkaidő végét követően az asszisz tens már 
egyenrangú a vezető sebésszel. Az ilyen, a társadalom működésé hez szük-
séges hierarchikus viszonyban a vezető nem abszolút értékben több a má-
siknál, a vezetett nem tagadja a függőségét, mindkét fél elfogadja és be-
lát ja ennek szükségességét. A férfi -nő destruktív dualista viszonyban a 
férfi  abszolút értékben többnek számít a nőnél. Az ember-természet des-
t ruktív dualista viszonyban az ember több a természetnél (nem pedig 
a része), és sajátos módon az ember tagadja az egészen nyilvánvaló függé -
sét a természettől. Ez jól megragadható abban, hogy a természettudósok 
sok szori és egyértelmű fi gyelmeztetését követően sem történt lényegi válto -
zás a biodiverzitás csökkenése, a károsanyag-kibocsátás, az ipari mező-
gazdaság káros hatásai, illetve általában a túlfogyasztás és a természet túl-
használata kapcsán. Kijelenthető, hogy a jelenlegi gazdasági és politikai 
berendezkedés nem tekinti – a természettudósok által jelzett mértékben – 
értéknek a ter mészetet.

FeMinista és ökoFeMinista Politikai gazDaságtan

Az ökofeminizmushoz számos diskurzus szorosan kapcsolódik, de kettő 
talán kiemelhető ezekből: az egyik az ökofeminista politikai gazdaságtan, 
a másik a feminista gazdaságtan. A feminista gazdaságtan a hagyományos 
közgazdaságtan által negligált területekkel foglalkozik, számos vakfoltra 

18   UN UNCTAD: Wake up before it is too late. Make agriculture truly sustainable now for 
food security and changing climate. Trade and Environment Review, 2013.
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és fontos ellentmondásra, elfogultságra világított rá a közgazdaságtan alap-
vetően patriarchális alapfogalmaival és gyakorlatával kapcsolatban. A nők 
által hagyományosan végzett feladatok (gyermeknevelés, gondozás, oktatás, 
ápolás, gyógyítás stb.) szisztematikusan alulértékeltek a hagyományosan 
férfi ak által végzett tevékenységekhez képest (kereskedés, őrzés, harc stb.). 
Ennek talán legismertebb példája a háztartási munka, amelyet minden 
országban nagyobb részt a nők végeznek, és a közgazdaságtan és a számvitel 
számára egyszerűen fi gyelmen kívül hagyott terület. (Erről bővebben Gregor 
Anikó tanulmányában olvashatunk a kötetben.) A nemek közötti markáns 
fi zetési különbség is régóta ismert és kezelhetetlennek látszó probléma, egyes 
funkcionalista gondolkodók szerint éppen azért, mert a fi zetési különbség 
rejtett funkciója az egyenlőtlen háztartási munkaterhelés fenntartása. Emel-
lett több ökofeminista gondolkodó felhívta arra a fi gyelmet, hogy a közgaz -
dászok által jellemzően nem gazdasági munkavégzésnek tekintett tevékeny-
ségek döntő többsége nők által végzett tevékenység, emiatt a jelenlegi köz-
gazdaságtan az élettől teljesen elszakadt valóságot vizsgál és próbál sza-
bályozni, és egy rejtett patriarchális értékrendet is rákényszerít a gazdaság 
szereplőire. Az általában nők által végzett segítői-gondozói munka sem 
illeszthető jól a versengő kapitalista modellekbe, mert időigényes, jelenlétet 
igényel, nem gyorsítható, nehezen számszerűsíthető, személyes, intim, nem 
követi a racionális játékelmélet szabályait stb. 

Arlie Hochschild hívta fel a fi gyelmet a nőket érintő globális gondozói 
láncokra. Ezek személyes, országhatárokon átnyúló gondozói kapcsolatok. 
Például amikor az idősebb lánygyermek gondozza a kisebb testvéreit, míg 
édesanyja egy külföldön dolgozó bébiszitter lányára vigyáz, aki pedig egy 
gazdag országbeli gyermekre vigyáz.1915Mivel Nyugaton a képzett nők már 
részei a munkaerőpiacnak, emiatt sokszor nincs elegendő idejük a gyermek- 
és idősgondozásra, ezt pedig szegény országok női munkaerejével pótolják, 
akik családon belüli gondozói fi gyelmét pedig más női rokon, barát pótolja. 
A férfi ak még a nyugati országokban is alig jelennek meg a nem piaci gon-
dozói rendszerben. 

Az ökofeminista politikai gazdaságtan pedig speciálisan azt vizsgálja, 
hogy az ökológiai krízis mennyiben kapcsolódik a nemek közötti egyen -

19   Hochschild, Arlie Russell: Global Care Chains and Emotional Surplus Value. On the 
Edge: Living with Global Capitalism, 3.5 (2000), 130–146.
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lőtlenséghez, különös tekintettel a gondozói munka szélsőséges alulértékelése 
kapcsán, akár piaci, akár nem piaci körülmények között. Magyarországon az 
egészségügyi és szociális szakma alulfi zetettségét lehet például említeni. 

a FenntarthatÓ FejlőDési Célok a nők és a lányok szeMPontjáBÓl

Az ökofeminista eszmeáramlat alapvetően tehát a fogalmakra, a struktú-
rákra, a rejtett elnyomó mechanizmusok feltárására fókuszál, és egy uralom-
mentes, tiszteletre épülő gazdasági és társadalmi rendszer felépítésén mun -
kálkodik. Ebből a szempontból a fenntartható fejlődési célok (az SDG-k) 
is két szempontból vizsgálhatók: egyrészt hogy mennyire érintik az egyen-
lőtlenségeket fenntartó struktúrákat, illetve hogy az egyes konkrét célki tű-
zések milyen módon érintik a nőket.

Az SDG-k rendszerét számos kritika érte, főként amiatt, hogy a természet 
pusztításáért és a nők elnyomásáért is felelős gazdasági és társadalmi 
hatalmi struktúrákat érintetlenül hagyja, illetve hogy csak könnyen telje-
sít hető és multinacionális cégek számára is konform, sőt számukra sok-
szor kedvező célokat fogalmaz meg. Más kritikusok szerint néhány célt 
(például a szegénységi küszöböt) úgy határozták meg, hogy az könnyen 
teljesíthető legyen vagy egyes célok, különösen az élelmiszer-biztonság 
területén adott gazdasági szereplőknek kedvezzen a rászorulókkal szemben. 
Más ökofeministák szerint az SDG-kben a nemzeti sajátosságok túlzó fi gye -
l embevétele nagy teret ad annak, hogy a nőkkel szembeni erőszak vál to-
zatlan maradjon, és a nők saját kultúrájukban továbbra is alacsonyabb 
rendű szerepben maradjanak.A fenntartható fejlődési célok (az SDG-k) és 
a nemi egyenlőtlenségek kapcsán elsőként mindenképpen a UN WOMEN
Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustai-
nable Development című, 344 oldalas kiadványát kell kiemelni, mely mind 
a 17 célt kifejezetten a nemi egyenlőtlenségek szempontjából vizsgálja, a ne-
mi egyenlőtlenségre vonatkozó 52 indikátort részletesen tárgyalja, to vábbá 
több ajánlást és javaslatot is megfogalmaz.2016

20   Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Deve-
lopment. New York, UN Women, 2018.
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1. Cél: a szegénység MinDen ForMájának FelszáMolása a világon

Ismert, hogy a nők szegénységkockázata világszerte és Magyarországon is 
magasabb a férfi akéhoz képest. A 25–34 éves korosztályban különösen éles 
a különbség, ebben a korcsoportban 22%-kal több nő él extrém szegénység-
ben, mint férfi . A legrosszabb helyzetben a világon és Magyarországon is 
az egyedülálló anyák vannak. Ezenfelül a szegénységben élő nők jelentősen 
kiszolgáltatottabbak a szegénységben élő férfi akhoz képest, jellemzőbb rájuk 
a folyamatos, nem fi zetett otthoni munkavégzés, az egészségügyi ellátástól 
való megfosztottság, az éhezés, a kirekesztés, a kevesebb munkalehetőség, 
illetve akár bármilyen pénzügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás. A kilá-
tás talan helyzet a nőket sokszor prostitúcióra kényszeríti. Különösen fáj-
dalmas és elfogadhatatlan, amikor gyermeklányokat kényszerítenek pros-
titúcióra, ez Magyarországon is jelen lévő és kezeletlen, sürgős beavatkozást 
igénylő jelenség.Ezen a területen a UN Women � e Beijing Platform for 
Action – Beijing 20+ Woman and Poverty felmérései, szakértői anyagai és 
ajánlásai a magyar politika számára is fontosak lehetnének, de kiváló hazai 
felmérések és szakértői anyagok is elérhetőek ezen a területen. A sorozat 
első, A szegénység felszámolása Magyarországon című kötete erről bővebben 
tartalmaz információkat.

2. Cél:  az éhezés Megszüntetése, az élelMezés Biztonság és a joBB 
táPlálkozás MegtereMtése, valaMint a FenntarthatÓ 
MezőgazDaság táMogatása

Globális méretekben a nők hozzáférése és lehetősége a mezőgazdasági mun-
kához és lehetőségekhez elmarad a férfi akéhoz képest, ez a fenntartható, 
kisebb léptékű mezőgazdaság növekedésének egyik jelentős akadálya. A me  -
zőgazdasági munkások 43%-a nő, de ez jelentős különbséget mutat orszá-
gonként, régiónként és társadalmi osztályonként is.2117A fi zetett mező gaz da -
sági munkában kimutatható, hogy a nők alacsonyabb fi zetést kapnak 

21  Raney, Terri–Anríquez, Gustavo–Croppenstedt, André–Gerosa, Stefano–Lowder, 
Sarah–Matuschke, Ira– Skoet, Jakob: � e role of women in agriculture, 2011, www.fao.
org/3/am307e/am307e00.pdf (a letöltés ideje: 2019. július 2.)
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ugyanazon munkáért. A nők nem fi zetett otthoni mezőgazdasági mun ka-
terhelése általában magasabb a férfi akhoz képest. Az élelmiszer-biztonság 
és a jobb táplálkozás megteremtésében is kiemelt a nők szerepe, hisz 
világviszonylatban és többségében Magyarországon is a nők által végzett 
feladat a család/háztartás táplálása, az élelmiszer beszerzése. A nőket emiatt 
jobban érintették az élelmiszerpiac kapcsán hozott liberalizációs döntések 
rendkívül káros hatásai (különösen a drágulás), illetve a klímaváltozás 
hatására csökkenő élelmiszer-biztonság is. Összességében a világon a nők 
nagyobb eséllyel vannak kitéve élelmiszer-biztonsági kockázatnak a fér fi ak-
hoz képest.

3. Cél:  az egészséges élet és a jÓllét Biztosítása MinDen generáCiÓ 
valaMennyi tagjának

Biológiai különbségek miatt a nők és férfi ak részlegesen másfajta egészség-
ügyi ellátást és fi gyelmet igényelnek, ezek a kérdések nagyrészt kidolgozottak 
és ismertek. Hazánkban a szűrés, a minőségbiztosítás és a megelőző prog-
ramok egyik nem számára sem tekinthetőek teljesen kielégítőnek, további 
fejlesztést igényelnek. 

Hazánkban a nők egészségét fenyegető egyik legjelentősebb probléma 
a családon belüli erőszak, amellyel az 5-ös pont is foglalkozik. Az Európai 
Alapjogi Ügynökség 2012-es reprezentatív felmérése szerint a magyar nők 
19%-a tapasztalt testi erőszakot párkapcsolatban és 49%-a lelki és szóbeli 
erőszakot.2218(Halász Sári írásában erről jóval bővebben olvashatunk). A csa-
ládon belüli, a nők és a gyermekek ellen irányuló erőszak rendkívül súlyos, 
generációkon átívelő, mentális és szomatikus betegségekben is megjelenő 
probléma Magyarországon, amellyel kiemelten foglalkozni kell. (Kapcso ló-
dó területként megemlíthető az alkoholbetegségben vagy más szenvedély-
betegségben szenvedők rendkívül magas száma.)

22   NANE Egyesület: Miért marad? Kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára.
Budapest, 2015, http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/03/miert_marad_2015.pdf 
(a letöltés ideje: 2019. július 19.)
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4. Cél:  az inklUzív, Méltányos és Minőségi oktatás Biztosítása, 
valaMint az egész életen át tartÓ tanUlás lehetőségeinek 
elősegítése MinDenki száMára

Magyarország sajnos azon kevés országok közé tartozik, ahol az iskolarend-
szer nem csökkenti, hanem növeli a származásból adódó hátrányokat.2319

A szegénységben élő lányokat ez egyes esetekben jobban érinti. Közép-
Afrikában és Ázsia egyes részein jelentős probléma, hogy a menstruáció 
ideje alatt nem tudnak iskolába járni, mert nincs anyagi forrásuk tampont/
betétet vásárolni. Ez a jelenség az úgynevezett menstruációs szegénység. Bár 
ez Magyarországon sem ismeretlen, reprezentatív felmérés hiányában nem 
tudjuk pontosan, hány lányt érinthet. (Egyes becslések szerint ez a nők akár 
30%-át is érintheti.24)20

Hazánkban továbbá ismert probléma, hogy míg a PhD-képzésben körül-
belül fele-fele arányban vesznek részt a nemek, addig a Magyar Tudomá nyos 
Akadémia tagjai között már kiugróan kevés nő van (MTA-doktor 15%, MTA
levelező tagja 9%).2521

5. Cél:  a vízhez, a szanitáCiÓhoz történő hozzáFérés és 
a FenntarthatÓ használat Biztosítása MinDenki száMára

A cél nem tartalmaz nemi egyenlőtlenséghez köthető alcélt, de mégis jobban 
érinti a nőket, mert a háztartási munkaterhelésük magasabb, így a nem 
megfelelő szennyvízkezelés vagy az ivóvízhiány jobban terheli őket.

23   Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility. PISA, OECD Pub-
lishing, 2018.

24   Zsilák Szilvia: A zokni a betét, a zsepigombóc pedig a tampon a rászoruló nőknek, 
https://abcug.hu/a-zokni-a-betet-a-zsepigomboc-pedig-a-tampon-a-raszorulo-
noknek/

25   Pető Andrea: A nők a tudományban. Magyar Tudomány, 2018/4., https://mersz.hu/
dokumentum/matud__173 (a letöltés ideje: 2019. július 17.)
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6. Cél:  MegFizethető, MegBízhatÓ, FenntarthatÓ és MoDern 
energiához valÓ hozzáFérés Biztosítása MinDenki száMára

Az előzőhöz hasonlóan ez a cél sem tartalmaz nőkre vonatkoztatott alcélt, de 
itt is kiemelhető, hogy mivel döntő többségében a nőkre hárul a háztartási 
munkák jelentős része, ezért a szegényebb családokban a nem megfelelő 
tüzelésből adódó beltéri légszennyezés sokkal inkább a nők egészségre hat 
károsan.

7. Cél:  tartÓs, BeFogaDÓ és FenntarthatÓ gazDasági FejlőDés, 
teljes és hatékony Foglalkoztatás és tisztességes MUnka 
MegtereMtése MinDenki száMára

A férfi ak és a nők keresetének egyenlőtlenségei Magyarországon is jelen 
vannak és stabilak, az ennek megváltoztatására tett kísérletek egyelőre si-
kertelenek. Elmondható, hogy míg a nők stabil és biztos keresete nem 
biztosít automatikusan egyenlőséget sem a családon belül, sem a politikában, 
a háztartás számára jelentős előnyökkel jár.

8. Cél:  ellenállÓkéPes inFrastrUktÚra, az inklUzív és FenntarthatÓ 
iParosítás táMogatása és az innováCiÓ ösztönzése

Világszerte és Magyarországon is megfi gyelhető, hogy az innováció és a 
tudásintenzív ipar jellemzően férfi ak által dominált terület, ami a nőknek 
kevés lehetőséget biztosít. A kutatói pozíciók mindössze harmadát tölti be 
nő. Az innováció ösztönzése kapcsán megfi gyelhető strukturális változások 
általában a nőket rosszabbul érintik, illetve a már említett gondoskodó 
területeket is inkább visszaszorítja. Emiatt ez a cél ökofeminista szempontból 
kifejezetten növeli a nemek közötti egyenlőtlenségeket. Megemlíthető, hogy 
ez a cél önmagában is problematikus az ökológiai szemléletű gondolkodók 
számára is, hiszen ismert, hogy kevés kivételtől eltekintve (pl. halogénezett 
szénhidrogének visszaszorítása) az innováció és az ipari megoldások több 
környezetkárosítást okoztak, mint javulást. 
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 9. Cél:  az egyenlőtlenségek Csökkentése az országok között 
és azokon Belül

A világ minden országában a nők nagyobb valószínűséggel élnek a medián 
jövedelem 50%-a alatti keresetből, mint a férfi ak. Különösen az egyedülálló 
anyák vannak hátrányos helyzetben, ez a hazai viszonyokra is igaz.

10. Cél:  a városok és eMBeri lakÓhelyek BeFogaDÓvá, 
Biztonságossá, ellenállÓvá és FenntarthatÓvá tétele

Egyes vélekedések szerint az intenzív városiasodás a nők számára szerencsés 
folyamatként értékelhető (egészségügyi hozzáférés, oktatáshoz való hozzá-
férés stb.), de ez nem mondható el a szegénységben élő nőkről. A közbiztonság 
hiányosságai a nőket érintik leginkább. Megfi gyelhető, hogy a várostervezési 
szempontok ritkán veszik fi gyelembe az alacsony jövedelmű nők igényeit és 
helyzetét. Kiemelt fi gyelmet igényelnének az egyedülálló anyák is, például a 
közösségi közlekedés, a közbiztonság területén. Hazánkban talán a bu da pesti 
légszennyezettség említhető az egyik nőket kiemelten érintő prob lémaként. 

11. Cél: FenntarthatÓ Fogyasztási és terMelési Minták kialakítása

Napjainkban e célkitűzés kapcsán egyre többször elhangzik a túlfogyasztás 
kifejezés, amely azt fejezi ki, hogy a termelés, az áruszállítás, a fogyasztás és 
a hulladék-előállítás terhei túllépik a Föld eltartó képességét. A nők jobban 
érintettek a problémában, mert a klímaváltozás és a természeti és társadalmi 
katasztrófák jobban érintik a nőket. 

12. Cél:  sürgős léPések Megtétele a klíMaváltozás és hatásainak 
leküzDésére

Hogy az ökológiai krízis jobban sújtja a nőket, mint a férfi akat, adatokkal 
is alátámasztható. Közép-Afrikában a klímaváltozás hatására fokozódó 
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szá razságok döntően a nőket érintik. Egyrészt a vízhordás jellemzően az 
ő feladatuk, ami egyre lehetetlenebbé válik, másrészt pedig Közép-Afri-
kában, illetve általában a fejlődő országokban lényegesen kevesebb mun ka-
lehetőségük van a nőknek, ám a család eltartásának súlya mégis általában 
az ő vállukon van. A klímaváltozás következtében már most tapasztalható 
további időjárási anomáliák is a nőket érintik jobban. Példaként említhető, 
hogy a 2010-es pakisztáni áradások következtében kitelepített lakosság 
70%-a nő volt, világviszonylatban a klímaváltozás következtében érintett 
népesség 80%-a nő. Bár Magyarországon még nem született hasonló vizs gá-
lat, a szegénységi, mobilitási és időmérleg-adatokból felsejlik, hogy Magyar-
országon is igaz lehet, és érdemes lenne vizsgálni. 

A klímaváltozás okozta katasztrófák is jobban érintik a nőket. Egy termé-
szeti katasztrófahelyzetben 14-szeres esélye van a nőknek és gyermekek -
nek arra, hogy meghaljanak, mint a férfi aknak. Bár Magyarországot nem 
érinti, de a tengeri halászatban nők is dolgoznak, és a klímaváltozás, az 
óceánok savasodása, valamint a túlhalászat ellehetetleníti az életterüket. 
A fejlődő országokban a klímaváltozás már most is jelentős migrációs 
nyomást helyez a nőkre is, ami városokba, rossz és bizonytalan körülmé-
nyek közé kényszeríti őket, ahol rendkívül kiszolgáltatott és kihasznált 
helyzetbe kerülnek. A klí maváltozás később még jelentősebb migrációs 
nyomást fog helyezni több száz millió emberre, ami nagy valószínűség gel 
konfl iktusokhoz fog vezetni, amelyben előreláthatóan a nők nagy arány -
ban erőszak áldozatai lesznek.

Habár a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzést az Éghajlat-változási 
Kor mányközi Testület (IPCC) szimulációi és vezető klímakutatók szerint 
már szinte lehetetlen betartani, az ártalomcsökkentésre lehetne fókuszál-
ni.2622Az ártalomcsökkentés megtervezése során Magyarországon is kiemelt 
fi  gyelmet kell fordítani a nőkre és a gyermekekre.

26   Rogelj, Joeri–Meinshausen, Malte–Knutti, Reto: Global warming under old and new 
scenarios using IPCC climate sensitivity range estimates. Nature climate change, 
2.4 (2012), 248–253.; Meinshausen, Malte–Meinshausen, Nicolai–Hare, William–
Raper, C. B. Sarah–Frieler, Katja–Knutti, Reto–Frame, D. James–Allen, Myles R.: 
Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2 °C. Nature, 
458(7242), 1158–1162.
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13. Cél:  az ÓCeánok, tengerek és tengeri erőForrások FenntarthatÓ 
FejlőDés érDekéBen történő Megőrzése és használata

Bár Magyarországot közvetlenül nem érinti, a világon legalább egymilliárd 
ember függ az óceánok és tengerek nyújtotta táplálékoktól és „ökológiai 
szolgáltatásoktól”.2723Aggasztó adat, hogy a világ halállományának 90%-a 
túlhalászott. Elmondható, hogy az elmúlt harminc évben a fenékhálós 
tengeri halászat felelőtlenül túlhalászta a halállományt, és számos tengeri 
halfaj tenyészállománya drasztikusan csökkent. A pusztítás mértéke már 
az élelmiszer-biztonságot veszélyezteti. Mivel már sokszor említettük, hogy 
a háztartás táplálását főként a nők végzik, ezért várhatóan ez számukra fog 
nagyobb terhet jelenteni, illetve a túlhalászásból adódó élelmiszerhiány 
várhatóan szintén konfl iktusokhoz fog vezetni, ami a nőket kiszolgáltatott 
helyzetbe sodorja.

14. Cél:  a szárazFölDi ökoszisztéMák FenntarthatÓ használatának 
véDelMe, visszaállítása és táMogatása, az erDők 
FenntarthatÓ használata, az elsivatagosoDás leküzDése, 
a talajroMlás Megállítása és a PUsztUlás visszaForDítása, 
a BiolÓgiai sokFéleség továBBi Csökkenésének Megállítása

Különösen a fejlődő országokban igaz, hogy az erdőirtás jelentősen meg-
nehezíti a tradicionálisan nők által végzett munkák egy részét (a tűzifa gyűj-
tése jelentősen több időt vesz igénybe, az ehető növények, gombák begyűjtése 
tovább tart, az állatok etetése több időt vesz igénybe stb.). 

Számos jelentés kiemeli, hogy a jelenlegi intenzív, monokultúrás, multi-
nacionális cégek terményei által uralt mezőgazdaság nem fenntartható, és
csak a kisléptékű, magas biodiverzitást biztosító, ökologikus gazdaságok 
biz  tosíthatják az élelmiszer-biztonságot.2824Mivel ez irányban nem történik 

27   Közgazdasági szakkifejezés: a természet adta piaci értékek és hatások, amiket az 
ember hasznosít.

28   UN UNCTAD: Wake up before it is too late. Make agriculture truly sustainable now 
for food security and changing climate. Trade and Environment Review, 2013.
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megfelelő lépés, ezért várhatóan csökkeni fog az élelmiszer-biztonság, ami 
várhatóan konfl iktusokhoz fog vezetni.

Habár ezen cél kapcsán is elmondható, hogy a talajerózió mértéke miatt 
már szinte lehetetlen betartani, az ártalomcsökkentés, a konfl iktusok és 
krízisek hatásainak csökkentése lehet az elsődleges feladat.

15. Cél:  Békés és BeFogaDÓ társaDalMak táMogatása a FenntarthatÓ 
FejlőDés érDekéBen, az igazságszolgáltatáshoz valÓ 
hozzáFérés Biztosítása MinDenki száMára, hatékony, 
elszáMoltathatÓ és MinDenki száMára nyitott intézMények 
kiéPítése MinDen szinten

A nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma rendkívül magas, ezek 
túlnyomó többsége párkapcsolatban vagy családon belül történik, és nagy 
arányban feltáratlan marad (ez a 3. és 5. célnál is megjelenik). Ez hazánkban 
is így van, és megváltoztatása több terület (egészségügy, szociális, jog, 
hírközlés stb.) összehangolt beavatkozását igényli.2925

A második gond, hogy mind a globális, mind a regionális, mind a kis kö-
zösségi politikai fórumokon a nők képviselete és aránya rendkívül alacsony, 
ez szintén területeken átívelő együttműködést és szemléletváltást kíván.

16. Cél:  a végrehajtás eszközeinek erősítése és a gloBális 
Partnerség Újjáélesztése a FenntarthatÓ FejlőDés 
érDekéBen

Mindenképpen a nők részvételét engedő és támogató társadalmi kör nye-
zetre van szükség, valós konzultációkra és bevonásra.3026A globális part ner  -
ségi megállapodások kapcsán megfi gyelhető, hogy a fenntartható fejlő dés 
29   NANE Egyesület: Miért marad?, i. m.
30  � e Beijing Declaration and Platform for Action Turns 20., U. N. Women, 2015, http://

wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7497/-Th e_Beijing_Declaration_
and_Platform_for_Action_Turns_20-2015Th e-Beijing-Declaration-and-Platform-
for-Action-turns-20_2015.pdf.pdf?sequence=3 (a letöltés ideje: 2019.július 10.)
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egyfajta divatos kifejezéssé vált, amelyet sokszor éppen káros mecha niz-
musokra alkalmaznak, például a szabadkereskedelmi megál lapo dá sok legi -
timációjaként. Ezek sokszor ronthatják a nők munkaerőpiaci helyzetét is, 
az élelmiszer- és a jogbiztonságot is. Ennélfogva ezen megállapodások mély -
reható és kritikai vizsgálata a nők helyzetének szempontjából is el enged-
hetetlen.

összeFoglalás

Meglátásunk szerint a fenntartható fejlődési célok rendszere ökofemi -
nis ta szempontból kettősen értékelhető. Egyrészt a célok alapvetően támo-
gathatóak: széles körű konszenzuson alapulnak, logikusak, jóindulatúak, 
másrészt viszont nem érintik azt, ami az ökofeminista szemléletben kie -
mel ten fon t os: a társadalmi-gazdasági struktúrákat és az azok alapjait je -
lentő érték konstrukciókat.3127Ez a hiány veszélyt is hordozhat, mert elodáz-
hatja a szükséges reformokat.

A kitűzött SDG-mérőszámok és azok szigorú monitorozása támogathatók. 
Ugyanakkor a fenntartható fejlődés eléréséhez a politikai és a gazdasági 
rendszereinkben is alapvető reformokra van szükség: olyan jellegű gondos 
változtatásra, amelyben a széles értelemben vett spirituális, közösségi és 
demokratikus értékek a jelenleginél jóval erősebb szerepet kapnak.

31   Bauhardt, C.: Solutions to the crisis? Th e Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity 
Economy: Alternatives to the Capitalist Growth Economy from an Ecofeminist 
Economics Perspective. Ecological Economics, 102, 60–68.; Griffi  n, Susan: Woman 
and Nature: � e Roaring Inside Her. Open Road Media, 2015.; Harcourt, W. (1994): 
Negotiating Positions in the Sustainable Development Debate: Situating the Feminist 
Perspective. In: Feminist Perspectives on Sustainable Development. Zed Books, 1994.
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Az SDG-keretrendszer ötödik eleme a nemek egyenlősége, angolul gender 
equality. Ez a téma az ENSZ megalakulása óta számos névváltoztatáson 
ment át. Én már nagyon régen működöm a feminista szcénában, s magam is 
sokféleképpen hívtam ezt a dolgot. 

Amikor a nemek egyenlőségéről beszélünk, azon egy viszonyrendszert 
értünk férfi ak és nők között. Egy idő után megjelent a társadalmi nemek
fogalma, ami egy jó magyar fordítása a gender szónak. De gyakran ezt az 
anglicizmust használjuk, ebből különböző politikai problémák is származnak. 
Igaz, történtek kísérletek a magyarítására: Hadas Miklós, a Corvinus Egye-
tem oktatója például következetesen dzsendernek írja ezt a szót. Van, aki 
magyarosan „g”-vel ejti, szándékosan. Ebben az ENSZ célkitűzésben is már 
nemi alapú erőszakról beszélnek, ez angolul a gender-based violence, míg 
a korábbi ENSZ-dokumentumok még egészen egyszerűen nőről beszélnek. 

A gyermeklányokat külön említik a fejlesztési célban. Természetesen ez 
azokra az országokra vagy vidékekre különösen vonatkozik, ahol szelektív 
abortusszal elvetetik a leánymagzatokat, vagy esetleg megszülik, aztán 
hamuba fojtják. A Föld bizonyos részein tényleg nagyon rossz, ha kislánynak 
születik az ember – de talán nem is engedik megszületni. Ezért olvashatjuk 
párhuzamosan azt, hogy nők és gyermeklányok jogai, nők és gyermeklányok 
helyzetbe hozása, megerősítése. Utóbbi az angol empowerment szó fordítása, 
amit nehéz átültetni magyarra.

Nagyon fontos megérteni az ENSZ eredetét ahhoz, hogy megértsük, milyen 
fejlődésen ment keresztül az, ahogyan az ENSZ különböző egyezményei 
foglalkoztak a nőkkel. A második világháború után jött létre ez a nemzetközi 
szervezet, 1946-ban. Azért, hogy még egyszer egy olyan szörnyű kataklizma 
ne történjen meg, mint a második világháború, és béke legyen a Földön.3328

jUhász BorBála:32 5.1. MinDenütt véget vetünk a nők és leányok 
ellen irányUlÓ BárMineMű hátrányos MegkülönBöztetésnek

32  Nőjogi szakértő, a Női Érdekérvényesítő Szövetség volt elnöke
33   Az ENSZ felépítéséről, szerkezetéről lásd pl. a Magyar ENSZ Társaság fordításában 

megjelent tájékoztató kiadványt: Alapvető tények az ENSZ-ről, www.menszt.hu/data/
file/ALAPVET%C5%90%20T%C3%89NYEK%20AZ%20ENSZ-r%C5%91l1.pdf 
(a letöltés ideje: 2019. március 4.). A nők jogairól itt a Küzdelem a hátrányos meg kü-
lönböztetés ellen című fejezetben olvashatunk.
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Hogy jönnek ide a nők? Itt Eleanor Roosevelt nevét kell megemlíteni, aki 
Franklin Delano Roosevelt felesége volt.33     Ő volt az első amerikai diplomata  
az ENSZ-ben, amikor az az első ülését Londonban tartotta. Akkor már 
özvegy volt, és Truman őt kérte fel, hogy képviselje az Egyesült Államokat. 
De miért is kerülhetett erre sor? Eleanor Roosevelt nem csupán � rst lady
volt, hanem aktív politikusnő. Egyébként már az első világháború lezárása 
után nagy benyomást tett rá a szüfrazsettmozgalom, és maga is feministává 
vált. Ahogyan sokan a kor feministái közül, beleértve a magyar Bédy-
Schwimmer Rózsát, ő is pacifi sta is lett. Mindenképpen szerette volna, hogy 
a nagy háborúhoz (amit ma első világháborúnak hívunk) hasonlatos szörnyű, 
öldöklő háborúba az Egyesült Államok ne menjen bele. Ám a nemzetközi 
feminista mozgalmon keresztül értesült arról, hogy pontosan mi zajlik 
Németországban 1933-ban. Ő is szólt a férjének, aki az Egyesült Államok 
elnöke volt akkor, hogy nagyon nagy problémák vannak Németországban, 
a zsidókkal nagy gondok lesznek, és hogy próbálják elmozdítani az amerikai 
diplomáciából azokat a konzulokat, akik antiszemiták, és nem adnak 
vízumot a beutazáshoz a zsidó menekülőknek. 

Ilyen háttér után kérték fel őt a férje halála után, hogy legyen ő, aki 
képviseli az ENSZ-ben az Egyesült Államokat. Tőle származik egyébként az 
idézet: „Mindig hittem benne, hogy ha elég sok nő szolgálna a nemzetközi 
szervezetekben, ők talán nagyobb eséllyel találnák meg a közös hangot, 
ami az elkövetkezendő háborúk megakadályozásának záloga.” Még annyit 
tudunk Eleanor Rooseveltről, hogy az emberi jogok kidolgozásában, meg-
szövegezésében nagyon fontos szerepet játszott. 

Mindezt fontos volt kiemelni, mielőtt rátérünk az ENSZ különböző egyez-
ményeire, amelyek a nőkkel, illetve a nemek egyenlőségével foglal koznak.

1.  A legelső volt a Commision on the Status of Women (CSW), a nők helyzetét 
vizsgáló bizottság, melyet 1946-ban hoztak létre. Ez New Yorkban ül össze, 
állami és civil résztvevőkkel, minden évben nőnapkor, és két hétig tart. 
Formálisan a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) egyik bizottsága. 
Célja, hogy előmozdítsa a nők helyzetét a világon, ehhez feltérképezze és 
dokumentálja mindennapi nehézségeiket, globális mércéket állítson fel 
a ne mek egyenlőségének mérésére. Az egyes találkozók tematikus fókuszt 
követnek (a 2014-es évben például az ENSZ Milenniumi fejlesztési célok 
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nők és gyermeklányok témáját vizsgálták), és az országoknak ter mésze -
tesen jelentést kell tenniük. 1996 óta a harmadik pontban megem lítendő 
pekingi cselekvési terv előrehaladásának vizsgálatáért is felelősek. 

2.  A második a Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW), a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról szóló egyezmény. Ezt az ENSZ felkérésére 
1979-ben hozták létre, a szocialista Magyarország 1982-ben csatlakozott 
hozzá. Itt már előfordul a diszkrimináció szó, ami szerepel az SDG 5.1-es 
alcéljában is, és amit egy szebb magyar kifejezéssel, a nőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szó-
kap csolattal fordítunk. Itt is még a nő szó szerepel. Ez egy olyan kötelező 
érvényű egyezmény, amellyel kapcsolatban az országoknak rendszeresen 
jelentést kell írniuk, a civil szervezetek pedig ún. árnyékjelentéseket szok -
tak írni, hogy összevethető legyen, hogy mit mond a kormány és mit 
mondanak a civilek, és aztán Genfb en be kell erről számolniuk. Magyar-
ország is hamarosan újabb országjelentést terjeszt be.3429

3.  Végül meg kell említeni Pekinget. Ott szervezte meg 1995-ben az ENSZ
a IV. Női Világkonferenciáját, és itt fogadták el a Pekingi cselekvési ter vet. 
Az első nők világkonferenciáját a CSW 25. évfordulóján, 1975-ben szer-
vezték meg Mexikóvárosban, melyet későbbiek követtek egészen a pekingi 
eseményig, melyen a fenti nemzetközi dokumentumot is elfogadták. A cse -
lekvési terv is olyan, amiről az ENSZ-tagállamoknak kvantitatív módon 
be kell számolni, miben értek el fejlődést.3530Ezen a nemzetközi találkozón 
vált szállóigévé egy másik amerikai fi rst lady, Hillary Clinton –a korabeli 
amerikai feminista mozgalomból átvett – mondása: „A nők jogai emberi 

34   Korábbi országjelentések és árnyékjelentések itt találhatók: www.un.org/women-
watch/daw/cedaw/reports.htm#h. A magyar kormány válaszait ezen a honlapon is 
nyomon követhetjük: https://emberijogok.kormany.hu/

35   A szavaktól a tettekig 1995–2015. A Pekingi cselekvési program 20 éve. Az Európai 
Női Lobbi áttekintése az Európai Unióban megvalósult tevékenységekről, http://
noierdek.hu/2/wp-content/uploads/2013/06/Eur%C3%B3pai-N%C5%91i-Lobbi-
ENSZ-Peking-20-jelent%C3%A9se-a-N%C5%91i-%C3%89rdek-magyar-ford
%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ban.pdf (a letöltés ideje: 2019. március 5.)
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jogok.” Ez a dokumentum klasszikusan a nők és különféle területek kap-
csolatáról beszél:
• nők és szegénység,
• nők és oktatás-képzés, 
• nők és egészség, 
• nők elleni erőszak,
• nők és háborús konfl iktusok,
• nők és a gazdaság, 
• nők a hatalomban és a döntéshozatalban,
• nők és az emberi jogok, nők és a környezet, gyermeklányok, 
• nők és a média, a nők előmenetelének intézményes mechanizmusai.

4.  Huairou. Ez Peking egyik külvárosa, itt gyülekeztek a civil szervezetek 
a pekingi világkonferencia alatt, és szabadegyetemi előadásokat tartottak. 
Ebből is lett egy szervezet, a Huairoui Bizottság. A mottójuk: „Nők, ott-
hon, közösség”, és a női civil szervezeteket fogják össze.3631

5.  A Millenniumi fejlesztési célok (MDG-k), ezek az ún. fejlődő országokra 
vonatkoztak 2000 és 2015 között, ezekről részletesen szól Zlinszky János 
írása.

6.  2010-ben az ENSZ történelmileg kialakult, nőkkel foglalkozó egységei 
(DAW: a CSW munkáját segítő ENSZ-iroda; INSTRAW: az ENSZ nő -
képző intézete; OSAGI: ez felelt a Pekingi cselekvési terv végrehajtásáért és 
az UNIFEM: ez felelt a fejlődő világban élő nők helyzetének jobbításáért) 
UN Women (ENSZ Nők) név alatt egyesültek az ENSZ általános re form-
folyamatának részeként.

7.  Majd pedig eljutunk oda, amiről a kötet szól, ez a bizonyos SDG, a Fenn-
tartható fejlesztési célok, a Sustainable Development Goals, amely a 2015 
és 2030 közötti időszakra fogalmaz meg célokat. És mire eljutot tunk 
1946-tól 2015-ig, a nők helyett már a nemek egyenlőségéről be szé lünk, 

36   Az ENSZ nőkkel foglalkozó szervezeteinek történelmi leírását lásd itt: 
www.unwomen.org/en/csw/brief-history (a letöltés ideje: 2019. március 5.)
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ami az előadásom elején említett, kompakt nyelvképzésre alka l mas, angol 
gender kifejezés fordítási nehézségei és jelentésváltozásai miatt kihíváso-
kat is jelenthet. A gender jelenthet ugyanis nőket és fér fi akat (de gyakran 
használják egyszerűen a nő szó kiváltására is, pl. nemekre érzékeny vagy 
nőbarát költségvetés-készítés: gender budgeting), társadalmi nemeket 
(mely az emberek velük született biológiai nemére rakodó, szocializáció 
útján szerzett tulajdonságokat jelöli), a nemek közötti hatalmi egyensúly 
eltolódását és legújabban az emberek nemi identitását is (néha –tévesen 
– szinonimaként a szexuális orientációt vagy az LMBTQ-mozgalomhoz 
való kötődést). Ezért abszurd esetben például előfordulhat, hogy a nemek 
egyenlőségéért küzdő pályázati kiírások győztesei egyáltalán nem is fog-
lalkoznak nőkkel, s ennél talán súlyosabb, hogy politikai támadások 
érik a nők jogaival foglalkozó civil szervezeteket, és komoly visszalépés 
tapasztalható a nemek egyenlősége terén.3732

Vajon miért lehet, hogy a hátrányos megkülönböztetés felszámolása lett az 
első a fenntartható fejlesztési célok ötös csoportjában? Talán azért, mert egy 
strukturális igazságtalanság áll fönt a nők és a férfi ak csoportja között. Ez 
egy egyenlőtlen hatalomelosztás, és minden egyenlőtlen hatalomelosztást 
elnyomással tudnak fenntartani. Igaz ez más csoportokra is. Ha pedig az 
elnyomást sikerül megindokolni, akkor a társadalom, néha maguk az el-
nyomottak is elhiszik, hogy ez jogos.

És miért lesz jobb a nőknek, ha ezek a célok teljesülnek? Ez egyszerűen 
társadalmi igazságosság kérdése, egy jogi és etikai kérdés. Nem hagyhatjuk, 
hogy bizonyos csoportokat elnyomjanak, mert az igazságtalan.

37   A gender szó jelentésváltozásairól lásd: Kováts Eszter: A sokjelentésű gender és 
elhall ga tott ideológiai különbségeinek politikai ára, https://merce.hu/2018/12/29/
a-sokjelentesugender-es-elhallgatott-ideologiai-ku lonb segeink-politikai-ara/ (a le-
töl tés ideje: 2019. március 7.). A visszalépésről lásd: Juhász Borbála–Pap Enikő: 
Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights. European Parliament, 
FEMM Committee, 2018, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/
2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf (a letöltés ideje: 2019. március 7.)
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Mielőtt gondolatokat osztanék meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyúl -
junk egyáltalán a nők elleni erőszakhoz, fontos megemlíteni néhány hi-
vatalos adatot erről, hogy megvilágítsuk a probléma nagyságát. Minden 
ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az apja verte az anyját. A nőket érő 
erőszak elkövetői az esetek túlnyomó többségében partnerek vagy volt 
partnerek. Magyarországon jelenleg több mint 200 ezer nő él olyan pár-
kap csolatban, amelyben fi zikai és/vagy szexuális erőszak áldozatává teszi 
a partnere. Magyarországon több mint 35 ezer lányt ér szexuális erőszak 
15 éves kora előtt. A meggyilkolt nőknek több mint felét (volt) férjük vagy 
élettársuk ölte meg, Magyarországon a rendőrség adatai szerint például 
2009-ben a megölt nők 51,2%-át (43 nőt), másik rendőrségi forrás szerint 
76%-át (64 nőt) a partnere ölte meg. A prostitúcióba kerülés átlag életkora 
12-14 év. A prostituáltak legalább 90%-a gyermekkori szexuális visszaélés 
vagy más családon belüli erőszak áldozata, a hatóságok mégis – a törvény 
előírásait megszegve – őket büntetik. A nők 30-50%-a él meg szexuális 
zaklatást a munkahelyén az EU-ban.3933

Ezek az adatok minden valószínűség szerint alulbecslések, ugyanis 
több faktor is nagyban befolyásolja azt, hogy egy nő erőszak áldozataként 
azonosítja-e önmagát egy kérdezőbiztosnak. Függ attól, hogy éppen biz-
tonságban van-e, mer-e nyilatkozni. De attól is, hogy az adott kultúra, 
amelyben felnőtt és szocializálódott, erőszakként defi niálja-e a vele történ -
te ket, ugyanis a nők elleni erőszak formái erősen normalizáltak, elfoga-
dottak. Az is nehezíti a probléma kiterjedtségének pontos feltérképezését, 
hogy a szexről való beszélés hagyományosan tabusított, ami a szexuális 
erőszakra hatványozottan érvényes. Érdemes tehát fejben tartani, hogy 
bár a nők elleni erőszakról szóló adatok így is elfogadhatatlanul magasak, 

halász sári: 38 5.2. Megszüntetjük a nők és leányok elleni 
erőszak MinDen ForMáját a köz- és MagánszFéráBan, Beleértve az 
eMBerkereskeDelMet, a szeXUális és egyéB tíPUsÚ kizsákMányolást

38  feminista aktivista
39  Az adatok forrása: nokjoga.hu
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nagy körülöttük a látencia, vagyis jóval több közvetlenül érintett nőről lehet 
szó, mint amit a számok türköznek. Egyáltalán miért nehéz a nők elleni 
erőszakkal bármit kezdeni? Ennek több oka van. Az egyik az, hogy a nők 
elleni erőszak a szó minden értelmében magánügy, tehát az egy dolog, hogy 
nem akarunk hozzányúlni, de nem is tudunk hozzányúlni, merthogy zárt 
ajtók mögött történik, és ez nagyban akadályoz bárminemű beavatkozást. 

Ami még nagyban nehezíti azt, hogy a nők elleni erőszakkal kezdjünk 
bármit, az az, hogy férfi ak követik el nők ellen. Ez a kínos része a nők elleni 
erőszaknak, és ez az, ami egyébként semmilyen, a nők elleni erőszakról 
szóló nemzetközi egyezmény nyelvezetében nem szokott megjelenni: hogy 
a nők nemcsak úgy áldozatául esnek az erőszaknak, hanem ezeknek az erő-
szakoknak van egy elkövetője. Tehát a társadalom alapstruktúrájába kellene 
belenyúlni ahhoz, hogy a nők elleni erőszakkal bármit lehessen érdemben 
kezdeni. Ami még nagyon fontos tulajdonsága a nők elleni erőszaknak, 
hogy rendszerfenntartó erővel bír, tehát nem pusztán tünete annak a társa-
dalmi berendezkedésnek, amiben élünk, hanem az egyik legfontosabb újra-
termelője is. Egyszerűbben megfogalmazva: a nők elleni erőszakra szük ség van 
ahhoz, hogy abban a társadalmi felállásban éljünk, mint amiben most éppen 
va gyunk, amit én kapitalista patriarchátusnak hívok. A nők elleni erőszak az 
eszköze annak, hogy a nők a helyükön maradva vé gez zék el a reproduktív 
munkát a magánszférában, ami a feltétele a mun kaerő kizsákmányolásának. 
A nemi erőszak, a partnerbántalmazás amel lett, hogy fi zikailag is korlátozza 
az annak kitett nőket, alárendeli és a közvetlen környezetükben lévő férfi ak 
kiszolgálására kényszeríti őket. Az egyre növekvő szexipar tevékenysége 
pedig – amellett, hogy egyre szélesebb körben idézi elő a nők és lányok 
pros tituálódását – nagyrészt abból áll, hogy piacosítja a szexualitást és 
a kapi talizmus ideológiáját a legintimebb viszonyainkba is elviszi. Vagyis 
a bántalmazásnak vagy annak fenyegetettségének kitett nők el fogják végezni 
a rájuk testált gon dos kodási és házimunkát, a testi integritásukban sérült nők 
keresletet biz to sítanak a szépségipar kínálatához, a prostitúció haszonélvezői 
pedig ma gukkal a nőkkel kereskednek.

Az egyik legnagyobb probléma a nők elleni erőszakkal, hogy rettenete-
sen sok profi tot termel, ami érdekellentéteket szül abban a kérdésben, 
hogy össz társadalmilag egyáltalán meg akarjuk-e akadályozni a nők ellen 
elkövetett erőszakot.
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Három problémakörrel szeretnék itt foglalkozni. Az egyik a magán- 
és a közszféra szétválasztása, a másik a prostitúció emberkereskedelem-
ként való keretezése, a harmadik pedig a piac szerepe a nők elleni 
erőszakban. Mind a három példa azt bizonyítja, hogy a nők elleni erő -
szak felszámolása a 8. fenntartható fejlesztési céllal, a gazdasági növeke-
déssel összeegyeztethetetlen cél. Utóbbi egyébként a klímakatasztrófá -
val való szembenézéssel is teljesen ellentétes. A probléma nem úgy ve -
tődik fel, hogy milyen gyorsan állunk át dízelről elektromos autókra, 
hanem hogy ha túl akarunk élni, akkor lehetnek-e autók. Ez egy 
drasztikusabb kérdés, de a probléma nagysága ezt indokolja.Tehát az 
első a köz- és magánszféra szétválasztása. Van a nőmozgalomnak egy 
ikonikus mondata: „A családon belüli erőszak nem magánügy.” A prob-
léma ezzel a mondattal az, hogy a nők elleni erőszak magánügy. Materiá-
lis értelemben. Tehát nem fejben dől el ez a kérdés. A magyarok nem 
hülyék, nem az a probléma, hogy azt hinnék: a nőknek a konyhában van 
a helye. A problémát a hatalmi viszonyok jelentik, amelyekben a materiá-
lis világ úgy van körénk építve, hogy a nők elleni erőszak ne lehessen 
más, mint magánügy. Tehát a szemléletformáló kampányok, amik pusz-
tán az attitűdváltást irányozzák (például hogy ítéljük el az erőszakot) 
nem tudnak érdemi társadalmi változást előidézni, amennyiben nem 
célozzák meg a materiális hatalmi viszonyok átrendezését is. Amíg 
a család és az otthon ajtaja zárt, a nők elleni erőszak is magánügy lesz. 
Sőt, egyébként a nők elleni erőszak egyrészt szembetűnő tünete an-
nak, hogy a pár- és családi kapcsolatok szigorúan magánügyek, más-
részt a patriarchális család intézménye, ami a férfi  uralmára, a nő és 
gyerekek elleni erőszakra alapszik, az elsőrendű terepe a magánszfé ra 
születésének. Azzal, hogy ez az intézmény fenntartja magát, a világot 
családra és külvilágra osztja fel, és előidézi a köz- és a magán mestersé-
ges szétválasztását. Mivel zárt rendszer, nem demokratikus, hiszen 
a külvilág számára nem átlátható és tagjai nem számon kérhetőek. 
A magánügyesítés az erőszaknak mind feltétele, mind melegágya.4034

Így a család intézményében ez jól megfogható. Ha rátekintünk például 
a magyar emberek életére, akkor azt látjuk, hogy olyan kizsákmányolásban, 

40   Bővebben: https://merce.hu/2019/01/17/minden-ev-a-csaladok-eve/ 
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versenyben és egymástól elidegenítve élnek az emberek, a társadalmi 
problémák annyira az egyénekre vannak terhelve, hogy tulajdonképpen már 
nincsen intézmény, amibe kapaszkodhatnak a családon kívül. És nem egy 
attitűdről beszélek, hanem például arról, hogy mennyi idejük van az em-
bereknek bármilyen közösséghez csatlakozni vagy bármi mást csinálni a 
reproduktív munkán kívül (erről szól az 5.4-es alcél és Gregor Anikó fe-
jezete ebben a kötetben). És itt megint visszautalnék arra, hogy a gazdasági 
növekedés hogyan jön a képbe. Az a tőkekoncentráció, ami a világunkat 
irányítja (hogy a hatalmat adó vagyon ilyen mértékig bizonyos iparok és 
nagyvállalatok kezében koncentrálódik), megteremti az izolációt az embe-
rek között. Teszi ezt azzal, hogy nem közösségi érdekek, hanem nagyon 
kevés aktor profi térdekei mentén rendeződik az életünk. Ebben rendkívül 
meghatározó, hogy a profi t érdekében egyre inkább kizsákmányolt embe-
reknek mennyi idejük és energiájuk jut közösséget építeni, de akár az is, 
hogy a technológiai fejlesztések célja nem az emberi kapcsolatok mélyí té-
se, hanem a fogyasztók megszerzése. Élettereink rendezése pedig egyre 
inkább akadályozza az emberi közelséget, de szolgálja az emberek fogyasz-
tását, legyen az bevásárlóközpont vagy autóút. A Magyarországon megta-
lálható rengeteg nagyvállalati telephely a körülöttük lakó emberek életterét 
szennyezi, a helyi közösségek kialakulását pedig akadályozza azzal, hogy 
rengeteg munkahelyet egy helyre központosít. Ennek az egész folyamatnak 
az egyik alapelve, hogy az izolált fogyasztó a jó fogyasztó. Ehhez hasonló 
a nők elleni erőszak kérdésköre is, aminek az izoláció egyik eszköze és fel-
tétele. Tehát a bántalmazás természetrajzának4135nem véletlenül az a legelső 
pontja, hogy az elkövető izolálja az áldozatát, leválasztja a környezetéről, 
azoktól, akiktől segítséget kérhetne. Ez lesz a feltétele annak, hogy az erő-
szak eszkalálódhasson, hogy az elkövető átvehesse a hatalmat az áldozata 
felett. Ehhez kapcsolódik az emberek anyagi kiszolgáltatottsága is. Az egyik 
legalapvetőbb tény, amit az erőszakról tudunk, hogy a nyomor erő sza kot 
szül. És ez sem jelenik meg tényként ezekben a nemzetközi egyezményekben, 
az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai között sem. Mivel a kapitalista pat-
riarchális rendszert, amely az emberek közötti egyenlőtlenségre épül, nem 
kifogásolják, a felszámolását nem irányozzák meg, azt a hamis képet köz-

41   Bővebben: http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/03/miert_marad_2015.pdf
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vetítik, hogy a gazdasági növekedésnek nem feltétele az erőszak, mert 
ezzel nem nézhetnek szembe. Így a szegénységet és az erőszakot is külön 
ügyekként kezelik. Az ellátórendszer állapota is lényeges a nők elleni erő-
szak felszámolásával kapcsolatban. Egyrészt abban az értelemben, hogy 
a bántalmazott nők, amikor segítséget kérnek, akkor tulajdonképpen egy 
második bántalmazást élnek meg az intézményekben. Pontosan ugyan-
azokkal a mechanizmusokkal, mint amit a bántalmazó is használt, dehuma-
nizálják, manipulálják és az erőszak okozójának állítják be őket, ami megint 
traumatizálja őket. Másrészt abban az értelemben is, hogy a közalkalmazottak 
milyen körülmények között dolgoznak. Egy gyámügyes, egy pszichiátriai 
gondozó olyan sok szenvedéssel találkozik, aminek a kezelésére nem kap 
eszközöket, így hamar felvesz annyi szekunder traumát, hogy kiég. A kiégés 
pedig megszünteti az empátiát mint képességet. Hasonló eff ektusok vannak 
a bíróságon, a rendőrségen. Ezek azok az intézmények, amelyek a leginkább 
cserbenhagyják a nők elleni erőszak áldozatait. Az, hogy milyen képzés 
van, milyen fi zetések vannak, milyen munkaórák vannak, az, hogy van-e 
egyáltalán ezen intézmények bármely dolgozójának lehetősége találkozni 
olyan szemlélettel vagy gondolatokkal, ami ellentétes azzal, ami a csapból 
is folyik (ti. hogy a nők elleni erőszak legitim), ezek mind-mind befolyásol -
ják a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés lehetőségeit. 

Természetesen az emberkereskedelemmel is kezdeni kell valamit. Az em-
berkereskedelem fogalmával kapcsolatban az az egyik legnagyobb probléma, 
hogy nemtelenít. A nők prostitúciója a férfi ak szexuális kiszolgálására 
sok kal akkurátusabb megnevezés volna, sokkal inkább a kezünkbe adja 
azt, hogy hol kell elkezdeni a probléma kezelését. Az emberkereskedelem 
meg közelítése abszolút ignorálja azt a tényt, hogy prostitúcióba csak és 
kizárólag szegénység miatt lehet bekerülni, de legalábbis mindig jelen van 
valamilyen anyagi kényszer. A probléma emberkereskedelemként való kere-
tezése semmilyen módon nem válaszol arra a tényre, hogy a prostitúció 
arra épül, hogy egy társadalom által ráruházott hatalommal és a nőnél több 
pénzzel rendelkező férfi  használ saját szexualitása kielégítésére egy kiszol-
gáltatott nőt. És ami a legnagyobb probléma az emberkereskedelmi kere-
tezésben, hogy helybenhagyja a prostitúció legalizációját, illetve dekri mi -
nalizációját. Amikor az emberkereskedelem áldozatairól beszélünk, akkor 
abba belefér az, hogy például egy olyan országról beszéljünk, ahol lega li-
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zálták a prostituált nők használatát. Vagyis azokat, akik vállalkozói igazol-
vánnyal, állami intézmények által szervezetten vannak prostitúcióban hasz -
nálva, ez a keret nem áldozatként azonosítja. Az áldozat szó csak azokra 
vonatkozik félig-meddig, akikre egyáltalán érdekében áll bárkinek rátekin-
teni, akiket konkrétan megfogtak és elraboltak, nem a nők tömegeire, 
akik nek a használata bizonyos régiók gazdaságának az alapja. Ez így nem 
fedi igazából a problémát.4236Ahogy a kötetben Gregor Anikó írása kifejti: 
a fenntarthatósági célok nem veszik fi gyelembe az egyesülni kívánó nemze-
tek közötti viszonyokat. Például azt, ahogyan Magyarország szolgálja ki 
Német ország, Hollandia, Svájc és Ausztria keresletét a szexkereskedelemre. 
Amikor legalizáljuk a prostitúciót egy országban, az történik, hogy masszívan 
meg nő a kereslet egyik napról a másikra, amit az ország lakossága nem tud 
a legális keretek között kiszolgálni. Itt jönnek a képbe az egyenlőtlen hatalmi 
viszonyok, vagyis hogy ezt a keresletet a félperiféria és a periféria országaiból 
igyekeznek kielégíteni.

Az a tény is sürgető cselevésre kellene sarkalljon minket, hogy a prostitú-
cióba való belépés átlagkora 13 év. Az emberkereskedelemről való beszéd 
egyébként elfedi azt is, hogy sokakat nem elrabolnak, viszont az nem 
kevésbé súlyos, ami velük történik. Többségében arról van szó, hogy a nők 
ingáznak mondjuk Magyarország és Németország között annak érdekében, 
hogy az ott keresett pénzzel eltartsák az itt lakó családjukat; vagy éppen 
a férjük futtatja őket. 

Ez egy nagyon jövedelmező jelenség. Vagyis amennyiben tenni akarunk 
a nők elleni erőszak ellen, akkor meg kell nevezni, hogy például egy ország 
turizmusát ez hogyan hajtja, hogy például hol laknak ezek a nők, milyen 
körülmények között, mennyi pénzt kér tőlük a szállásadó, a futtató, az or-
vos – ezek nagyon súlyos pénzek. Rátérnék a harmadik szempontra: a piac 
szerepére a nők elleni erőszak fenntartásával kapcsolatban. Erre a legjobb 
példa a pornográfi aipar, ami a nők elleni erőszak legfőbb színtere. Ezt azért 
állítom, mert a pornográfi ába a prostitúcióhoz hasonlóan kiszolgáltatott 
fi atal lányokat hálóznak be, akiknek pénzre van szükségük. Vagyis nem az 

42   Dés Fanni (2018): „470-et adott és csak egy kicsit fojtogatott” – szegénységben élő 
nők a félperiféria és a centrum között. Prostitúcióban élő magyar nők Zürichben. 
Fordulat, 24. szám, 187–214., www.fordulat.net/?q=huszonnegyedik 
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a szexuális preferenciájuk, hogy utasításra 12 órás forgatásokon rendelke-
zésre bocsátsák a testüket szexuális használatra. Ahogy a pornók tartalma 
az egyre extrémebb erőszak felé tendál, a trendek mentén a legkülönfélébb 
kínzási technikáknak teszik ki őket a forgatásokon. A pornóforgatásokon 
szereplő nők gyakori sérülései közé tartozik például az anális prolapszus vagy 
a szem gonorrheafertőzése. A pornográfi aipar marketingtevékenységének 
köszönhetően a pornográfi a rengeteg helyre eljut, és széleskörűen elfoga-
dott lett. Mind az aktív (pornóoldalakon), mind a passzív (reklámokban, 
videó klipekben) fogyasztók számára meghatározó képet közvetít arról, 
hogy mi a nő, mi a férfi , mi a viszony kettejük között, mi a szex és mi 
a testiség. Hogy milyen nagyságrendű iparról beszélünk, jól illusztrálja né -
hány adat. A letöltések egyharmada pornó, a pornográfi aipar háromezer 
dollár pro fi tot termel másodpercenként, és másfélszer akkora, mint Holly-
wood.4337 Mindenkinek, aki picit is érdeklődött a kulturális hatások iránt, 
fel tűnik, hogy Hollywoodnak mekkora befolyása van az életünkre. Ennél 
nagyobb a pornóipar befolyása! Amit más iparágak működéséről vagy 
tevékenységéről tudunk, az itt is megvalósul. Például amit tudunk arról, 
hogy a do hányipari lobbi államokat perel be, és nyernek is – hasonló tevé-
kenységet folytat a pornográfi aipar lobbiszerve is, a Free Speech Coalition, 
a Szövet ség a szólásszabadságért. 

Erre említek két nagyon fontos példát. Az egyik egy per, amit 2002-
ben megnyertek, amikor is a szólásszabadság védelmének nevében meg-
támadtak egy gyermekvédelmi törvényt az Egyesült Államokban, ami azt 
mondta ki, hogy 18 éven alulinak látszó személyt nem lehet a pornog rá-
fi ában használni.4438A pert megnyerték, és másnap elöntötte az internetet 
a tinipornó és annak különböző alfajai, mint a mostohalánypornó és bé-
biszitterpornó. Ez azóta nagyon keményen átrendezte, hogy hogyan gon-
dolunk a tinédzser lányokra. Ennek folytatásaként támadtak meg egy 
má sik törvényt, amely pedig azt mondta ki, hogy nyilván kell tartaniuk 
a forgatásokon használt szereplők korát. Ezt is megnyerték, vagyis sem 
a gyártás, sem a forgalmazás során nem kell bizonyítani a gyereknek látszó 

43   www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-
industry-n289431; https://theweek.com/articles/493433/internet-porn-epidemic-by-
numbers; www.origo.hu/gazdasag/20180622-a-pornoipar-nagysaganak-becslesei.html

44  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/234/
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nőkről, hogy nem gyerekek.4539 Az ügyészség megtámadta a döntést, az ügy 
jelenleg is folyamatban van, de kérdéses, lehet-e pozitív kimenetben bízni. 
Ami ebből kirajzolódik: a pornográfi aipar lobbitevékenysége tulajdonkép-
pen az, hogy legalizálják a gyerekpornó gyártását. Egy másik fontos jellem-
zője a pornóiparnak, hogy a saját érdekei szerint fektet be. Nagyon sok 
pénzt fektettek abba a technológiába, hogy profi ttá lehessen tenni a forgal-
mat internetes oldalakon. Ilyen például az ingyenes pornó álcája vagy az, 
hogy az okostelefonok HD-videókamera kapacitása úgy nézzen ki, aho -
gyan most kinéz. Ennek az egyik következménye az, hogy a pornó lett az 
első számú szexuális felvilágosító eszköz a világon. Az átlagéletkor, ami kor 
a gyerekek elkezdenek pornót fogyasztani, 11 év, bőven azelőtt, hogy lenne 
bármilyen szexuális élményük.4640Fontos még megemlíteni azt a tényt, hogy 
a pornóipart majdnem teljesen lefedi egyetlen vállalat, a MindGeek, amely 
szinte mo nopolhelyzettel rendelkezik a pornó terjesztésében. Ez azt je -
lenti, hogy a világ bármely pontján bárki pornográfi át fogyaszt, akkor az 
a Mind Geek től jön. A pornóipar egyébként egyre inkább terjesztésben 
utazik, nem pedig a gyártásban. Egyre inkább központosított maga a ter-
jesztés, a gyártás pedig fragmentálódik kicsi, név nélküli cégekbe, amikről 
soha az életben nem fogunk hallani. Ez azt jelenti, hogy a gyártók között 
nagy a verseny, hogy extrémebb tartalmat hozzanak, és a gyártás maga 
egyre ke vésbé felügyelt, még inkább kiszolgáltatva a benne használtakat. 
A MindGeek nél pedig egyre nagyobb hatalom koncentrálódik.

A MindGeek vállalat egyébként gyémántdonora a Szövetség a szólás-
szabadságért szervezetnek, tehát ők tulajdonképpen a pornóipari lobbi is. 
Akik a pornó terjesztését csinálják a világon, azok most rámentek a gye-
rekpornóra, amit Budapesten gyártanak le. Ugyanis Budapest és Prága 
a pornógyártás két fővárosa. Mi a pornóipar egyik legfőbb gyártási helyszí-
ne vagyunk. Ez egy nagyon fontos tény, amivel jóval többet kellene fog-
lalkozni, mint amennyit most foglalkozunk. Gyerekpornó alatt többféle 
mindent lehet érteni. Az egyik hatása annak, hogy a tinipornó berobbant 
2002-ben, hogy elkezdtük nem gyerekként gondolni a 15-16 éves lányokra. 
Én például az ő használatukat abszolút gyerekpornóként azonosítom, de 

45  https://24.hu/kulfold/2018/09/29/megint-szabadabb-a-vasar-gyerekpornot-tessek/
46  Dines, G. (2010): Pornland: how porn has hijacked our sexuality. Beacon Press, 2010.
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egyre lejjebb megy a korhatár. Ez az egyik hatása annak, hogy behozták 
ezt. Egyébként azóta a tinipornó lett a legkeresettebb műfaj. Van a „milf ”, 
a „mother I’d like to fuck”, az „anya, akit megdugnék” típusú kategória 
a pornóra, ők most maximum 23-24 éves nők. Az, hogy egyáltalán hogyan 
tekintünk a nők korára, átrendeződött. Mivel 18 éven alulinak látszódó sze-
mélyről legálisan csinálhatnak pornót, ezért fognak – remélhetőleg – felnőtt 
nőket, és „gyerekesítik” őket: osztálytermekben veszik fel a jeleneteket, 
nyalókát adnak a kezükbe, két kis copfj uk van. Az egyik abszolút megfogható 
hatása ennek össztársadalmilag, hogy a nők fanszőrzete megszűnt létezni. 
A szépségiparral karöltve a pornóipar elérte, hogy egy mostani fi atal nőnek 
egyszerűen ez a természetes, a norma. 

Az egyik legstandardabb erőszaktípus a pornóban a nők pénisszel foj to-
gatása – ez az, amivel egy 12 éves gyerek találkozik, amikor beírja a Google-
ba, hogy szex, hogy mit csinálnak az emberek. Szintén elterjedt még a dupla 
anális behatolás – ehhez nagyon fontos egyébként az a tény is, hogy a nők 
azt az instrukciót kapják ilyenkor, hogy színleljenek élvezetet, orgazmust 
imitáló hangokat adjanak ki közben. Érdemes a kérdést feltenni magunknak: 
mi az, amit ebből a gyerekek tanulnak arról, hogy mi a nő, mi a férfi , mi 
a szex, mi a kapcsolat nők és férfi ak között. Nem lehet a nők elleni erőszak 
megakadályozásáról beszélni anélkül, hogy erről a jelenségről beszélnénk.

Az összes, a nők elleni erőszakot mérő kutatás mögött általában nagyon 
nagy látenciát és alulbecslést sejtünk. Mindenesetre van egy olyan adatunk, 
mely szerint minden harmadik lány első szexuális élménye erőszakos vagy 
kierőszakolt.4741Azt is tudjuk a nemi erőszakról, hogy többségében ismerős 
követi el. 

Erre egyébként a kollektív válaszunk az volt, hogy megneveztük a bele-
egyezést mint varázsszót erre az egészre, amin mérni kell, hogy nemi 
erőszak történt-e. A beleegyezés hangsúlyozásával, azzal, hogy azt nézzük, 
egy-egy adott nő jelezte-e, hogy önként aláveti magát egy aktusnak, helyben 
hagyjuk és elfedjük azokat a kulturális és gazdasági folyamatokat, amik 
befolyásolják a szexuális szokásokat, és fi gyelmen kívül hagyjuk, hogy 
a nők a választásaikat milyen kontextusokban hozzák. Ha azt vizsgáljuk, 
hogy a nők megengedték-e azt, ami a testükkel történik, teljesen lemondunk 
arról is, hogy a szexualitás mint kölcsönösségen alapuló viszony lehessen 

47  http://nokjoga.hu/alapinformaciok/statisztikak



52

a jövőbeli célunk, amiben a szexnek nem alávetik magukat a nők, hanem 
teljes jogú partnerek benne.

Én általában itt hagynám egy kicsit a levegőben ezt a kérdést: ha a bele-
egyezéssel mérjük azt, hogy erőszakon esett-e át egy nő, akkor az a generá -
ció, amely éppen most azon nő fel, hogy azt látják, ezért elhiszik, hogy 
a szexnek a vége az arcra élvezés – akkor ezt erőszaknak hívjuk-e, és va -
jon értelmezhe tő-e a nők státusza a társadalomban anélkül, hogy erre 
bármilyen módon rátekintenénk vagy megvizsgálnánk? A pornónak és 
a prostitúciónak mint intézménynek felülvizsgálata lesz az, ami választ ad 
arra, hogy meg fog juk-e tudni állítani a nők elleni erőszak jelenségét, mert 
főleg ezek tartják fenn az erőszakra épülő kultúrát és betonozzák be az 
egyenlőtlenségeket. Így tehát a legfontosabb feladatnak a prostitúció és a 
pornóipar felszámolását megcélzó intézkedések kitűzését tartom (mint 
amilyen a klienseket büntető svéd prostitúciós modell), amelyek eszközök 
lehetnek arra is, hogy a kapitalista patriarchális rendszer ellenében moz-
duljunk el, ahelyett, hogy a gazdasági növekedés céljának rendeljük alá 
a nők elleni erőszak megszüntetését.
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Nehéz erről az amúgy kiemelkedően fontos témáról ENSZ-keretben be-
szélni, de kapcsolódik ez ahhoz, ahogyan különböző szupranacionális in-
tézmények, mint a Világbank vagy az IMF használják fel például a nemek 
közötti egyenlőség témáját annak érdekében, hogy legitimálják a saját, 
orszá  gokon átívelő, gazdasági növekedésre és az azon keresztül való fej-
lesz tés elvére fókuszáló politikájukat.4942Az 5.4-es alcél megvizsgálásán ke-
resz tül az 5-ös célkitűzésről igyekszem valamit elmondani, illetve hogy ez 
hogyan illeszkedik a fenntartható fejlődési célok keretrendszeréhez. Mielőtt 
a keretrendszerrel kapcsolatos kritikai pontjaimat kifejtem, fontos tisztázni, 
hogy a megfogalmazott kritikáim elkülönülnek a mostanság plakátokon 
is megjelenő kormánypárti ENSZ-kritikától. Szakmailag igyekszem alá tá-
masztani, hogy miért nem ugyanaz a kettő. 

Az előzetes megfontolások nagyon fontos eleme, hogy el lehet-e választani 
a nemek egyenlőségének témáját az összes többi alcéltól. A nemek közti 
egyenlőség ugyanis alapvető fontosságú az összes többi cél elérése érdekében.
Meglehetősen beszédes Zlinszky János egyik ábráján a kép (18. oldal), ahol 
a nemek egyenlősége cél különböző felosztásai szerepeltek, hogy mennyiben 
zöld-/gazdasági/társadalmi célt tűz ki. A gazdasági szeletek alacsonyak 
a többi, főként társadalmi célokhoz képest: ebből úgy tűnik, hogy a nemek 
egyenlősége alapvetően vagy nem elsősorban a gazdasági célok elérése miatt 
fontos az SDG keretrendszerében. Ám ahogyan erre majd a későbbiekben 
rámutatok, ezt a háromféle célt illúzió egymástól elválasztva, egymás mellé 

48  Szociológus, egyetemi adjunktus, ELTE Társadalomtudományi Kar
49   Chant, S.–Sweetman, C. (2012): Fixing women or fi xing the world? ’Smart economics’, 

effi  ciency approaches, and gender equality in development. Gender & Development,
20(3), 517–529.

gregor anikÓ: 48 5.4. elisMerjük és értékeljük a neM Fizetett 
gonDozÓi és háziMUnkát a közszolgáltatások, az inFrastrUktÚra
és a szoCiális hálÓ Biztosítása révén, továBBá a háztartáson 
és a CsaláDon Belüli Megosztott Felelősség előMozDításával, 
a neMzeti sajátosságoknak MegFelelően
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rendelt, egyenrangú célként kezelni. Hiszen az a szemlélet és beszédmód, 
ahogyan ezekről a célokról és indikátorokról gondolkodunk, önmagában is 
leképez egy hatékonyság-, versenyképesség-, racionalizációközpontú kere-
tet, ami a gazdasági célt teszi implicit módon normává. Ezt a szemléle tet 
indikátorfetisizmusnak vagy, ahogyan a szakirodalom hivatkozik rá, indi ká-
torkultúrának5043nevezhetjük. Ez a szemlélet az indikátorok alkal mazásának 
egy olyan kulturális környezetét írja le, amelyben alapelv, hogy valamilyen 
jelenség mérése, alakulásának követése különféle mérhető, nu merikus vagy 
számszerűvé tehető és neutrálisnak feltételezett, objektív indikátorokkal 
kell történjen, és ezek segítségével követhető egy folya mat alakulása, hogy 
a tervezett ütemben halad-e a kitűzött cél (céldátum, cél arány stb.) felé. 
Ez a szemlélet azonban technikaivá teszi a jelenségről való tudást, kivonja 
vagy leértékeli a terepközeli gyakorlati ismerete ket és partszélre sodorja 
azt a kérdést is, hogy milyen hatalmi viszonyok maradnak továbbra is érin-
tetlenül annak ellenére, hogy az indikátorok kimutatnak valamit. Például 
a fenntartható fejlődési célok nem érintik, hogy a globális gazdasági viszony-
latok mint hatalmi egyenlőtlenségek terében a nemi egyenlőtlenségi problé-
mák hogyan jelennek meg. Hogy egy példával szemléltessem: ha a kelet-
európai országokból nők tömegé vel áramlanak Nyugat-Európába, hogy az 
elégtelen mértékben rendelkezésre álló gondoskodói erőforrást bővítsék, 
és ezt az „importot” a nyugati orszá gok még támogatják is, ezzel ez a gon-
doskodói tömeg innen, Kelet-Euró pából fog hiányozni, itt okoz majd nagy 
problémát. A gondoskodási felada taikat így kiszervező nyugat-európai 
nők foglalkoztatási rátája igen magas, míg a kelet-európaiaké a statisztikák 
szerint alacsony lesz majd. Vagyis ha a nők foglalkoztatási rátája a nemek 
közti egyenlőség egyik indikátora, ak kor az elfedi például ezt az említett 
Nyugat–Kelet hatalmi egyenlőtlenséget.

Viszont arra kiválóan megfelelnek a különféle indikátorok alapján létre-
hozott rangsorok, hogy a segítségükkel bizonyos országokat pellengérre 
lehessen állítani, hogy „lám-lám, ti vagytok a lista legalján”, és számon le-
het kérni különböző fórumokon, hogy ezek a célok az adott országban 
miért nem valósulnak meg. Nem igazán kérdőjelezzük meg, hogy milyen

50   McGrogan, D. (2016): Human Rights Indicators and the Sovereignty of Technique. 
� e European Journal of International Law, 27(2), 385–408.
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indikátorok alapján kerül a szégyenpadra néhány ország és miért tudnak 
mindig elöl végezni mások. A nők politikai reprezentációja, például hogy 
mekkora a nők aránya a nemzeti parlamentekben előszeretettel alkalmazott 
indikátora a politikai egyenlőségnek, pedig egyáltalán nem biztos, hogy ez 
a nők nagy tömegének kedvező politikát jelent egy adott országban, hogy 
nők nagy tömegének tenné lehetővé a közügyekbe való tényleges és aktív 
bekapcsolódást. Nagyon fontos feltenni azt a kérdést is, hogy a kü  lön böző 
fejlesztési célok milyen viszonyban vannak egymással, pél dául a tisztess é ges 
munka és a gazdasági növekedés alcél a nemek egyen lőségének kér dés kö- 
rével. Ezek meglehetősen éles ellentétben állnak, ugyan is az előbbi teljesen 
fi gyelmen kívül hagyja a társadalmi reprodukció, azaz legtágabban értel-
mezve az élet újratermelésének (pl. házimunkával, gon doskodással, kap-
cso latápolással vett) értékét és költségét. Az, hogy ezeket a munkaerő és 
a társadalom szövetét is újratermelő munkákat valakik (jellemzően a nők) 
elvég zik, a gazdasági növekedés rejtett alapfeltétele. Tehát felvetődik a kérdés: 
hogyan történhet a nemek közötti egyenlőség elérése úgy, hogy közben 
gazdasági növekedést is akarunk? Úgy akarunk gazdasági növekedést, hogy 
közben a társadalmi reprodukciót fi gyelmen kívül hagyjuk. Így ez ellent-
mondás marad, ami alapvetően szétfeszíti ezeknek a fejlesztési vagy fejlődési 
céloknak a terét.

És még egy kritikai megfontolást fontos fi gyelembe venni: az ilyen 
fejlesztési, fejlődési célokat egyszerre kellene minden országban érvényre 
juttatni. De lehetséges ez egyáltalán? Mi a helyzet az országok közötti globá -
lis viszonyokkal? Ha a gazdasági növekedést a centrumországok, a periféria 
és a félperiféria orszá gainak kárára, az ott élő nők kárára tudják megvalósí-
tani, mert mondjuk a centrumországokban úgy tudnak a nők a munkaerő-
piacra belépni, hogy a kelet-európai nők végzik helyettük a gondoskodói 
munkát, akkor nehéz lesz minden országban ezeket a célokat egyszerre 
megvalósítani, mert az országok közötti hatalmi egyenlőtlenségekről, a gaz-
daság működési mecha nizmusairól ismét csak nem esik szó. 

A társadalmi reprodukció fogalmának tisztázása azért szükséges, mert ez 
az, amiről az alcél szól, bár ott inkább a gondoskodói munka vagy a gon-
doskodás, illetve a házimunka fogalma van előtérben. A társa dalmi repro -
dukció fogalma a legtágabban véve az emberi kapcsolatok fenntar tá  sáról, 
újratermeléséről szól. Ebbe egyrészt beletartozik a biológiai repro duk ció, 
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vagyis az, hogy gyerekek szülessenek, illetve mindenki újra tudja „ter-
mel ni” a fi zikai erejét; másrészt pedig a gondoskodási feladatok, vagyis 
a gyerekgondozás, az idősgondozás a családon belül, a generációk kö zöt ti 
kapcsolatok fenntartása, hogy milyen transzferek áramlanak egyik generá -
cióról a másikra, ki kit hogyan és mivel támogat. A kis közösségek kohé-
ziójának fenntartása is alapvetően egy társadalmi reprodukciós feladat. 
És a különböző társadalmi egységek közötti kapcsolatokat sem szabad 
elfelejteni, azokat is újra kell építeni és meg kell erősíteni, különben meg-
gyengülnek és szétesnek. Ennek az is része, hogy amikor ezek a felada -
tok és tevékenységek gondoskodói szakmákká válnak – mint például az 
ápolók, tanárok, szociális munkások, óvodapedagógusok, dajkák stb. ese-
tében –, ők tulajdonképpen professzionálisan végzik ezeket a társadalmat 
újratermelő feladatokat, amik már kiszervezett, társadalmasított formában 
vannak jelen.

A társadalmi reprodukció egy nemi viszonyokkal nagyon erőteljesen 
átitatott terület, hiszen a gondoskodási feladatokat, illetve a társadalom újra-
termeléséhez szükséges feladatokat jellemzően nők végzik, ezt nekik is írja 
elő a társadalom. Erre épül tulajdonképpen az egész gazdasági struktúra, 
hiszen ahhoz, hogy valaki be tudjon menni a gyárba és dolgozni tudjon, 
nagyon leegyszerűsítve az kell, hogy az ő munkaerejét otthon valahogyan 
újratermeljék. Hogy legyen étele, hogy ki legyen mosva és vasalva a ruhája, 
hogy tiszta ágyneműben alhasson. Tehát ezek mind-mind olyan feladatok, 
amelyeket előfeltételez a termelés. A kérdés az, hogy a munkás által előállított 
érték után a profi t hol, kinek a zsebében csapódik le, illetve ebből mennyit 
osztanak vissza a társadalmi reproduktív feladatokat ingyen, fi zetés vagy 
bármilyen ellenszolgáltatás nélkül végzőknek.

Nézzünk néhány 2017-es nemzetközi adatot arról, hogy mit gondol a köz-
vélemény arról, hogy egy nő legfontosabb dolga gondoskodni a csa ládjáról 
(1. ábra). Magyarországon a megkérdezettek 78 százaléka értett egyet az 
állítással.
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1. ábra. „Egy nő legfontosabb dolga, hogy gondoskodjon a családjáról.” 
Forrás: Special Eurobarometer 465 (2017). Kék: teljesen egyetért, 

piros: egyáltalán nem ért egyet, szürke: nem tudja, sárga: attól függ.
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A 2. ábra azt mutatja, mennyien értenek egyet azzal, hogy egy férfi  legfonto-
sabb dolga a pénzkeresés. A magyarok 79 százaléka értett egyet evvel.

2. ábra. „Egy fér�  legfontosabb dolga az, hogy pénzt keressen.” 
Forrás: Special Eurobarometer 465 (2017). Kék: teljesen egyetért, 

piros: egyáltalán nem ért egyet, szürke: nem tudja, sárga: attól függ.
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Ami az ábrákkal kapcsolatban fontos, az a kontextus. Hogy milyen kon-
textusban születnek meg ezek az igen tradicionálisnak tetsző vélemények, 
hogy a szociálpolitikai rendszer mennyire játszik erre rá, használja fel vagy 
éppen erősíti meg. Ma Magyarországon a szociálpolitikai rendszer abszolút 
arra épít, hogy a nő lesz az, aki anyaként vagy más rokonsági kapcsolatban 
gondoskodik, és ezt belekalkulálja az ellátórendszerbe. Hogy nem épít pél-
dául idősgondozó otthonokat, mert majd a családban a nők megoldják. 
Vagy a bölcsődei ellátás, amiről ma nagyon sok szó esik: majd a nagymama 
megoldja. Vagy valaki valahogy, jellemzően egy női családtag majd meg fogja 
ezt csinálni… Az intézményrendszer abszolút épít ezekre az attitűdökre, és 
persze vissza is erősíti azokat. Mert miért gondolná az ember, hogy lehetne 
máshogyan, ha ezt látja maga körül? Elemezzük konkrétan az 5.4-es alcélt. 
„A nem fi zetett gondozási, háztartási munka elismerése és értékelése a köz -
szolgáltatások és az infrastruktúra biztosításával a szociális hálón ke resz tül, 
továbbá a háztartáson és a családon belüli megosztott felelősség előmoz-
dításával, a nemzeti sajátosságoknak megfelelően.” Bontsuk fel ezt az alcélt 
elemeire. Lássuk elsőként: „A nem fi zetett gondozási háztartási mun ka 
elismerése és értékelése.” Ennek megvalósításához kezdésnek vehet jük azt, 
hogy például számítsuk ezt be a GDP-be, ha mindeközben a gaz da sági 
növekedés is az egyik alcél. Egyből megdobná egyébként a GDP-t egy 
csomó országban, ha abba beleszámítanánk a háztartási munkát.5144

Ez Magyarországon egyébként a KSH számításai szerint kb. 25 száza-
lék.5245Van esetleg más megoldás: fi zetést adni a házimunkáért. Ez nem egy 
új ötlet, az 1970-es években Olaszországban és az Egyesült Államok ban 
komoly mozgalmak indultak azzal a gondolattal, hogy a há zi mun káért 
igen is járjon fi zetés. Ha Magyarországon a gyesnél meg a gyednél elfo gad   -
juk, hogy a nők (főleg a nők) pénzt kapnak azért, mert gyereket ne vel nek, 
akkor a házimunkáért való fi zetés sem ördögtől való gondolat. Közben

51   OECD (2018): Including unpaid household activities: An estimate of its impact on 
macro-economic indicators in the G7 economies and the way forward. Working Paper No. 
91., www.oecd.org/offi  cialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC
(2018)4&docLanguage=En

52   KSH (2016): A háztartási munka értéke, háztartási szatellitszámla Magyarországon. 
Statisztikai Tükör, 2016. december 21., www.ksh.hu/docs/hun/xft p/stattukor/hazt sza-
tellit.pdf
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persze felmerül ezzel kapcsolatban számos kérdés. Például hogy ki fi zeti 
meg, mekkora hozzájárulást adnak a cégek, amelyeknél a legma gasabb 
szinten realizálódik ez profi tként. Ahogyan az is kérdés, hogy milyen 
formában osztják ezt vissza a háztartások tagjai számára. És az sem el-
hanyagolható felvetés, hogy ha ezt a nők kapják, nem fogja-e ez bebe to -
nozni azt az elvárást, hogy a nők dolga a házimunka. Várható, hogy ez 
például igen erősen megjelenne azon érvek között, amelyek elleneznék 
a házimunkáért való társadalmi fi zetséget, hiszen a gyes vagy később a gyed 
bevezetése sem változtatott sokat azon, hogy kiknek a feladatként tekintünk 
a gyereknevelésre, pedig ezeket a juttatásokat bizonyos feltételekkel már 
az 1980-as évek óta igénybe vehetik az apák is. Már ebből is látszik, hogy 
sok kérdés van itt az állam szerepével kapcsolatosan is. Közben van itt egy 
másik fontos szempont, mégpedig az, hogy ez a gondolat a háztartást, az 
otthon szféráját mint egy gyárat képzeli el, a piac logikáját illeszti rá egy 
alapvetően intim szférára. Kérdés, hogy ezzel a megközelítéssel nem pont azt 
a nyelvezetet alkalmazzuk-e erre a területre, ami részben felelős azért, hogy 
az otthon szféráját magától értetődően rendelkezésre állónak tekintsük. 
Ha minden érzelmi és otthoni tevékenységre munkaként tekintünk, ak kor 
az azt is jelenti, hogy nyitott az út mások előtt, akik ezekből a te vé keny ségből 
profi tot vonnának ki. Úgyhogy ez is egy megfontolás ebben a kérdésben. 

Az alcél megfogalmazása tartalmazza a választ, hogy hogyan képzeli el 
a gondoskodói és a házimunka elismerését: a közszolgáltatások, az infra-
struktúra biztosításával, szociális háló biztosítása révén. Erről első körben 
valamifajta esélykiegyenlítő, északi szociáldemokrata jóléti államra lehet 
asszociálni, de a mondat vége, a nemzeti sajátosságokra való utalás arra 
enged következtetni, hogy minden ország a helyi sajátosságait fi gyelembe 
véve találja majd meg a megoldást. De mi a helyzet az országok közötti 
viszonyokkal, amelyek az egyes országok mozgásterét igencsak befolyásolják? 
Ezek jótékonyan a homályban maradnak.

Persze ha ez az alcél magasabb újraelosztást vár el, akkor ismét felmerül 
a kérdés, hogy ez a többi, például a gazdasági növekedés alcéljával hogyan 
függ össze. Arra igyekeztem rámutatni tehát ezzel a felsorolással, hogy szét-
feszül ez a keret. Merthogy tulajdonképpen a rendszer lényege az, hogy 
a reproduktív munka a család szférájában marad – fi zetetlenül. Erre épül 
az egész gazdasági rendszer. Az úgynevezett maternalista (a nőkre mint 
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el  sődlegesen gondoskodó családtagokra, anyákra, nagymamákra építő) szo  -
ciálpolitikai ellátórendszer pedig ezt kiszolgálva maga is arra épít, hogy 
a nők lesznek azok, akik ezeket a feladatokat elvégzik.

Végül térjünk ki a háztartáson és a családon belüli megosztott felelős -
ség előmozdításának kérdésére. Ez a mondat a férfi ak bevonásáról szól. Ez 
valóban fontos. A hétköznapokban is érzékelhető változást tudna hoz ni, 
viszont az alcél ezt az egyéni akarat és feladat függvényének látja, amit 
a közpolitikának ösztönözni kell, például az „apahónapokkal” vagy szem-
léletformálással. Nem számol ugyanakkor a munkáltatók ellen érde kelt sé-
gével, nem számol a tágabb gazdasági-politikai struktúrát szétfeszítő erővel, 
a tőke és a gondoskodás egymásnak feszülésével sem. Pusztán egyé nileg 
megoldható és kezelhető kérdésként tekinti, individualizálva a prob lémát.
Megint visszautalnék az attitűdökre.

A 3. ábra megmutatja, hogy Magyarországon a többség, 56 százalék he-
lyesli, ha egy apa szülési szabadságot vesz ki, hogy gondoskodjon a gye re-
kéről.
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3. ábra. „Ön helyesli vagy nem helyesli, ha egy apa szülői szabadságot vesz ki, 
hogy gondoskodjon a gyerekéről?” Forrás: Special Eurobarometer 465 (2017). 

Kék: teljesen egyetért, piros: egyáltalán nem ért egyet, szürke: nem tudja, sárga: attól függ.
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Ehhez képest nem látunk sok olyan apát, aki ezzel tudna élni. Ennek több 
oka is lehet. Szívesen megnéznék egy hasonló kérdőíves kutatást például 
a munkáltatók körében. Helyeselnék-e, ha a munkavállaló apuka elmenne 
szabadságra több hónapra, megengednék-e ezt elvileg és gyakorlatilag? 

És akkor az alcél utolsó része: „a nemzeti sajátosságoknak megfelelően”. 
Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik: nagyon gyakran 
előkerül, főleg amikor a különböző rangsorok jönnek ki, hogy Magyarország 
nagyon tradicionális ország a nemi szerepek megítélésében. A kérdés 
viszont az, hogy mi az a társadalmi környezet, ami ezt a tradicionális nemi 
szereprendszert fenntartja, lehetőleg elkerülve az olyan válaszokat, hogy „hát 
a magyarok már csak ilyenek”, hanem sokkal inkább olyan értelemben, ami 
rávilágít Magyarország beágyazottságára egy globális gazdaságba. Hogyan 
lehet ezen bármilyen szinten változtatni vagy segíteni? Van-e mozgástere 
a munkáltatókkal szemben az államnak egy alapvetően a külföldi működő 
tőkétől függő országban? 

Másrészt pedig az alcél nemzeti sajátosságokra tett utalása erőteljesen a 
nemzetek felelősségébe tolja át a kérdést. Úgy tesz, mintha a nemzeti moz-
gástér korlátlan lenne, de egyáltalán nem beszél arról, hogy az országok 
között milyen globális különbségek vannak ennek megvalósíthatóságában. 
Utaltam már arra a kérdésre, hogy a németországi nők hogyan mennek vissza 
dolgozni a munkaerőpiacra, és hogy kik végzik helyettük a gondoskodói 
munkát. A szociálpolitika ott is alapvetően a bevándorló nők tevékenységére 
épül – fi zetésért. De hogy milyen munkakörülmények között, milyen jogi 
keretek között dolgoznak, az már egy más kérdés. Mindezek a szempontok 
befolyásolják, hogy az 5.4-es alcél megvalósításához nemzeti keretek között 
mennyire lehet közelebb kerülni.
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A környezetvédelem és a nemek egyenlősége témája szorosan összefügg: 
a nők és a természet kizsákmányolása mögött egyaránt a patriarchális 
kapitalizmus fenntarthatatlan értékrendje áll. A fenntarthatóság kérdésében 
elsősorban értékrendi paradigmaváltásra van szükség. Bár a nemek közti 
egyenlőség jelenleg csak egy a fenntartható fejlődési célkitűzések között, 
valójában kiemelkedő fontosságú az összes célkitűzés megvalósíthatósága 
szempontjából. Egyfelől azért, mert horizontális szempontként valamennyi 
területet áthatja, másfelől pedig azért, mert a nők arányos részvétele a dön-
téshozatalban új prioritásokat, új döntéshozatali mechanizmusokat és új 
megoldásokat eredményezne. A nők és férfi ak közötti hatalmi szakadék 
érdemi csökkentése, a nők erőforrások feletti diszponálásának biztosítása, 
érdemi befolyása szükséges ahhoz, hogy a globális kihívásokra valódi 
válaszok szülessenek. 2030-ig nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre. 
Miközben boncolgatjuk az okokat, ijedezünk a fenyegető forgatókönyvek 
láttán, és nem beszélünk a lényegről. Pedig ma már nem érdemes semmi 
másról beszélni, mint a lényegről. És ez a patriarchátus értékrendjéből fa-
kadó nemek közti hatalmi egyenlőtlenség, amely szorosan összefügg a kör-
nyezet pusztításával.

A jövőnkről beszélünk. Magyarországon sok szó esik az anyaságról, ke-
vesebb arról, hogy szülőként erős lehet az érzékenységünk a jövőt ille tően. 
Személyesen nagyon aggódom azért, hogy a lányaim gyerekeinek, unokáinak 
lesz-e egyáltalán jövője. Érdemes átgondolni, hogy kinek a kezébe helyezzük 
a jövőnket, vállaljuk-e érte saját felelősségünket. A fenntarthatóság 
alapfeltétele, hogy a nőiesnek tartott értékeket megbecsüljük és előtérbe 
helyezzük. Amikor nőiesnek tekintett értékekről van szó, nem feltétlenül 
nőkről van szó, ezek férfi akban éppúgy jelen lehetnek. 

53  Alapító, JÓL-LÉT Alapítvány

keveházi kata:53 teljes és hatékony részvétel, továBBá 
esélyegyenlőség a vezetésre a Döntéshozatal MinDen 
szintjén a PolitikáBan, a gazDaságBan és a közéletBen
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A világ társadalmait és a gazdaságot a patriarchátus értékei hatják át, ezekre 
épülnek a társadalmi gyakorlatok: a hatalom, az erő, a fölény, a győzelem; 
miközben háttérbe szorulnak a nőknek tulajdonított értékek: a szolidaritás, 
az együttérzés, az empátia, a gondoskodás. Az értékek hierarchiája meg-
határozza a nemek hierarchiáját, befolyását és tevékenységeik megbecsült-
ségét, így az előnyös társadalmi és főként hatalmi pozícióban lévő nők is 
többnyire ehhez a domináns értékrendhez igazodnak. Minél inkább masz-
kulin értékrenden alapul egy társadalmi, gazdasági közeg, a vezető szerephez 
jutó nőkre annál inkább az a jellemző, hogy azonosulnak annak céljaival és 
hatalmi játszmáival, annál nagyobb késztetést éreznek arra, hogy más nők 
szereplehetőségeit maguk is a patriarchátus értékrendje alapján defi niálják.

A fenntarthatóságot megteremteni képes értékrend kialakításához a 
nőknek a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban kellene részt ven niük 
a döntéshozatalban ahhoz, hogy a nők szempontjait képviselni akarják és 
tudják.

Magyarországon sokszor halljuk azt, hogy az ENSZ fenntartható fej lesz-
tési céljai a fejlődő világ problémáira refl ektálnak. Ugyanakkor az EU-tag-
ság miatt Magyarország nőjogi szempontból kívül esik a fejlődő országok 
fejlesztésében aktív donorok látókörén. Holott számos fejlődőnek tekintett 
ország sokkal előrébb jár a nemek közti egyenlőség megteremtésének szá-
mos kérdésében. A nők gazdasági függetlenségének előmozdítása például 
a nemzetközi szervezetek programjainak köszönhetően számos fejlődő or-
szágban sokkal jobban halad. Magyarországgal ellentétben, ahol a Bajnai-
kormány által 2010-ben elfogadott hasonló kormányrendelet feledésbe 
me rült, számos fejlődő ország – például India5446– rendelkezik az ENSZ
célkitűzéseivel összhangban álló, a nemek közti egyenlőséget elősegítő 
nem zeti stratégiával.5547Magyarországon ezzel szemben látszattevékenység 
zajlik: a nemek egyenlőségére fordítandó uniós források egy része az ún. 
hagyományos családi értékek, a házasság propagandájára, akár eskü vő -

54   National Policy for Women. Government of India, Ministry of Women and Child 
Development (2016), https://wcd.nic.in/sites/default/fi les/draft %20national%20po-
licy%20for%20women%202016_0.pdf

55   Bryan, Elizabeth–Varat, Jessica (2008): Strategies for Promoting Gender Equity in De-
veloping Countries. Woodrow Wilson International Center for Scholars, https://eric.
ed.gov/?id=ED509515
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szervezési programokra fordítódik, más részük, például a rugalmas mun-
kahelyek kialakítására kiírt, milliárdos összegű pályázatok esetében azért 
nem hasznosul megfelelően, mert a pályázatok célkitűzései ellentmondanak 
a munkáltatói érdekeket prioritásként kezelő törvényi szabályozásnak (lásd 
a túlórára vonatkozó előírásokat).

Az ENSZ dokumentumai emberi jogaink, alapvető emberi szükségleteink 
kielégítésének lehetőségeiről szólnak: fi ziológiai, biztonsági, szociális, elis-
merési, önmegvalósítási szükségleteinkről. A hatalomhoz való hozzáférés 
évezredes egyenlőtlenségei miatt sem a szükségletek defi niálására, sem az 
erőforrások elosztására nincs a nőknek érdemi befolyása. Miv el a nőies-
nek nevezett értékek megbecsülése folytán a patriarchális struktúrákban 
veze tő szerephez jutó nők nem szolidárisak nőtársaikkal, egyéni túlélési, 
ér vé nyesülési stratégiáik dominálnak ezekben a versenyre, hierarchiákra, 
pro fi tszerzésre épülő társadalmakban, melyekben nem lehetséges a fenn -
tart  hatóságot és az egyenlőtlenségek felszámolását fókuszba helyező, együtt-
érzésre építő társadalmakat megteremtenünk.

A globális kihívások oldaláról nézve is egyértelmű, hogy a nők a különféle 
környezeti, gazdasági, katonai, terrorizmussal, bűnözéssel összefüggő fe-
nye getettségeknek sokkal inkább ki vannak téve, már csak ezért sem te-
kinthető a nemek közti egyenlőség kérdése csak egynek a fenntarthatósági 
célkitűzések között. A túlnépesedési fenyegetettség nem választható el a 
nem zeti demográfi ai politikáktól, a kulturális hagyományoktól és a nők 
jogaitól. A gazdasági válságok és kezelésük nem azonos módon hatnak 
a nők re és férfi akra. A környezeti kitettség, a természeti és ember okozta 
ka tasztrófák a nőket jobban sújtják, mint ahogyan másképp érintik őket 
a katonai beavatkozások, akár regionális háborúkról vagy terrorcsoportokról 
beszélünk, hiszen a háborús nemi erőszak nagyon súlyos női kérdés.
Nemcsak globálisan, de hétköznapi életünk valamennyi szintjén is igaz, hogy 
nem lehet a társadalmi kihívásokról a nemi szempontok nélkül beszélni, 
így aztán alapvető fontosságú a megoldások hatékonysága szempontjából, 
hogy azok kidolgozásában a nők milyen szerephez jutnak. 

A vezető nők kritikus tömege nélkül nem lesz tényleges paradigmavál-
tás. Miközben temérdek időt eltöltünk például a béregyenlőtlenségek ről 
folyó diskurzussal, a valós gazdasági egyenlőtlenségekről, a hatalmi egyen-
lőt lenségekről az erőforrások elosztása terén nem esik szó. Az igazi kérdés 
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ma valójában ez: ki dönt arról, hogy hogyan használjuk fel a meglévő ter-
mészeti erőforrásokat, ki dönt arról, mennyi pénz jut a fenntarthatóság 
megteremtésére, ki dönt arról, hogy hogyan alakuljon ebbe a nők be le-
szólása? Továbbra is a patriarchális kapitalizmus fenntartását szolgáló erő-
forrásokként kezeljük a női gondoskodást vagy gondoskodó, felelős tár-
sadalmakká válunk?
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Reprodukciós jogoknak két dolgot nevezünk: a nők jogát a szabad dön-
téshozatalhoz arról, hogy akarnak-e egyáltalán gyereket, ha igen, akkor 
hányat szeretnének, és őket mikor és hogyan szeretnék a világra hozni; 
illetve a reprodukciós egészséghez való jogot, ami az elérhető legmagasabb 
színvonalú ellátáshoz való hozzáférést jelenti. Az alábbiakban a reprodukciós 
jogok megvalósulásáról fogok beszélni a magyar kontextusban.

Ezen jogok érvényesítése a reprodukciós folyamatokról való tájékozott-
ságnál kezdődik, folytatódik a fogamzásgátlás, a terhesség-megszakítás, 
az asszisz tált reprodukciós eljárások, illetve a terhesgondozás folyamatai -
val, és egé szen a szülészeti ellátásig tart. Kérdés, hogy érvényesülnek-e 
egyáltalán a magyar nők reprodukciós jogai. Erre röviden azt válaszolnám, 
hogy nem. A következőkben azt fogom megvizsgálni, hogy miért nem és 
hogyan nem. Először a társadalmi kontextusról érdemes beszélni, amiben 
ezek a jogok vagy érvényesülnek, vagy nem. Kezdeném a női testtel. Ahogy 
Halász Sári nak az 5.2-es alcéllal kapcsolatos írásából kiderül: a patriarchá-
tusban gya korlatilag vagy szexuális tárgyként tekintünk rá, vagy pedig egy 
élő inkubátorként, ami a demográfi a eszköze. Ezenfelül a reprodukcióval 
kap csolatos diskurzusban megjelenik egy anya–gyermek szembeállítás is, 
amit én az ultrahang múlt századi megjelenéséhez kötnék: amíg kívülről 
nem volt látható a magzat, az anya testének részeként tekintettünk rá, most 
viszont már önálló lényként gondolkozunk róla. Az anya és a magzat, illet -
ve az anya és a baba érdekei azonban egymástól elválaszthatatlanok. Ezt a 
hamis szembeállítást gyakran lehet hallani a terhességgel, a szüléssel kap-
csolatban, például amikor azt mondja valaki, hogy az otthonszülést választó 

56  szociológia BA, szülésznőhallgató

kreMMer sarolta: 56 5.6. BiztosítjUk a teljes körű hozzáFérést 
a szeXUális és reProDUkCiÓs egészségügyi szolgáltatásokhoz, 
továBBá a reProDUkCiÓs jogokat a néPeseDés és FejlőDés 
neMzetközi konFerenCia Cselekvési PrograMjával, a Pekingi 
Cselekvési PlatForMMal és az ezt követő Felülvizsgálati 
konFerenCiák zárÓDokUMentUMaival összhangBan
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nő egy önző boszorkány, aki alárendeli a gyereke biztonságát a saját ké-
nyel mé nek. A reprodukciós jogok érvényesülését az is befolyásolja, hogy 
Magyarországon az orvosokat gyakorlatilag mindent tudó tekintély sze-
mélyként látjuk, és az orvos és a beteg közti viszonyban általánosságban 
nem a partnerség a jellemző, hanem a hierarchia. Hasonlóképp hierarchia 
fi gyelhető meg az egészségügyi dolgozók között is: orvosok és szülész -
nők, nővérek között alá-fölérendeltségi viszonyok uralkodnak. Ehhez kap-
cso lódik a női tudás háttérbe szorítása is. A terhesség gondozása és a szü-
lé sek kísérése korábban a nők fennhatósága alá tartozott, ez történelmileg 
átalakult, és a korábban autonóm szakemberként dolgozó nők, szülésznők 
vagy bábák ma már csu pán az orvosok alárendeltjeiként és kiszolgálóiként 
vannak jelen.

Ebben a konkrét esetben azt is nagyon fontos fi gyelembe venni, hogy ma 
Magyarországon a szülész-nőgyógyász orvosok többsége még mindig férfi . 
Ez pedig a nemek közötti egyenlőség általános hiánya miatt megágyaz az 
előbb említett alá-fölérendeltségi viszonyoknak, hiszen a klienseik kivétel 
nélkül, a kórházi hierarchiában az orvosok alatt elhelyezkedő szakdolgozók 
pe dig többségében nők. Ha a reprodukciós jogokról és a reproduktív egész -
ségügyről beszélünk, akkor az egészségügyi rendszer helyzetének vizs gá lata 
is kikerülhetetlen. Közismert, hogy az elvándorlás miatt nagy a szak em-
berhiány. Azok, akik itt maradnak Magyarországon, túlhajszoltak, ki me rül-
tek. Emellett a fi nanszírozás is elég sok kérdést vet fel. Felmerül a hálapénz 
témája is, ami összefügg azzal is, hogy a dolgozókat nem fi zetik megfelelően. 
A kórházak pedig az elvégzett beavatkozások és a betegek kórházban töltött 
napjai után kapnak pénzt, ami a szülészetben például az indokolatlan, ru-
tinszerű beavatkozások gyakorlatát erősíti. 

A születésszabályozás kérdéséről is fontos szólni. A szexuális nevelés hiá-
nyosságai nemcsak abban nyilvánulnak meg, hogy a pornó lett az elsőd-
leges tájékozódási eszköz, ahogy azt Halász Sári írása is kifejti, hanem 
a fogamzással és a fogamzásgátlással kapcsolatban is nagy a tudatlanság. 
Ezen kívül a fogamzásgátlásban általában a felelősség még mindig a nőket 
terheli. Tehát nem a párok hoznak egy közös döntést, hanem a nők szokták 
vásárolni például a fogamzásgátló tablettát, ha azt választják a védekezés 
eszközéül. Ha pedig esetleg más módszerre gondolnának, mondjuk óv szer-
rel védekeznének, akkor a férfi ak gyakran nem partnerek ebben. A fogam-
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zás gátlás nem térítésmentes, erre szociális alapon vagy életkor szerint sincs 
lehetőség ma Magyarországon. Pedig az Európai Unióban ez nem példa 
nélküli. Franciaországban például minden 18 éven aluli fi atal hozzáférhet 
ingyenes fogamzásgátlóhoz, és Romániában is van lehetőség a szociális 
alapú támogatásra.5748Emellett a hozzáférést akadályozza az is, hogy a 72 
órás sürgősségi fogamzásgátló tabletta is receptköteles, annak ellenére, 
hogy az Európai Bizottság például arra tett ajánlást 2015-ben, hogy ezt 
a helyzetet minden tagállamban változtassák meg. Az Európai Unió 28 
országából 22-ben recept nélkül, gyógyszertárban kapható az esemény 
utáni tabletta. Magyarországon betegbiztonsági okokra hivatkozva ez nem 
így van. Idetartozik az abortusz témája is. Az abortusz, annak ellenére, 
hogy a kormány elég erőteljes abortuszellenes diskurzust folytat, még min-
dig legális, viszont azt is szükséges megjegyezni, hogy csak műtéti úton 
van erre lehetőség. Amikor pár éve az abortusztablettát regisztrálta az 
Or szágos Gyógyszerészeti Intézet, akkor az Emmi bejelentette, hogy en-
nek ellenére sem fogják bevezetni. Itt is a kockázatokra hivatkoztak. 
Mindeközben a Szülészeti és Nőgyógyászati Kamara pozitív véleménnyel 
volt a módszerről, amit egyébként világszerte alkalmaznak, mivel korai 
terhességekben az alkalmazása kisebb kockázatú, mint a sebészeti eljá rá-
sé.5849Tehát ebben a te kintetben sem érvényesül a magyar nők reprodukciós 
egészséghez való joga, és itt leginkább az alacsonyabb osztályokból va-
ló nők jogairól van szó: 2016-ban tizenegyszeres volt a különbség a ke-
vesebb mint nyolc általánost végzet tek és a felsőfokú végzettségűek abor-
tuszgyakoriságában.5950Mivel a környező országok közül Ausztriában és 
Szlovákiában is elérhető az abortusztabletta, aki megteheti, Magyarország-
ról elmegy külföldre a kisebb kockázatú tab lettás abortuszért.

Az abortusz jogi hátterével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az 
alaptörvény azt állítja: az emberi életet a fogantatástól kezdve védelem illeti. 

57   International Planned Parenthood Federation European Network (2015): Barometer 
of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice in 16 EU Countries,
www.smicontraccezione.it/barometer/barometer-16-countries-2015.pdf

58   Danó Anna–Szilvássy József (2014): „Értelmetlen tiltakozni”. Népszabadság, 2014. 06. 
27., http://nol.hu/belfold/ertelmetlen-tiltakozni-1470701

59   Központi Statisztikai Hivatal (2018): Terhességmegszakítások, www.ksh.hu/docs/hun/
xft p/idoszaki/pdf/terhessegmegsz16.pdf



71

Ez pedig egy olyan környezetet teremt, amelyben gyakorlatilag bármikor 
megváltoztatható lenne a terhességmegszakítás jogi helyzete. Mindeközben 
az elmúlt évek statisztikái szerint az abortuszok száma 1990 óta egyre 
csökken. A szülés témájával a feminista diskurzus indokolatlanul keveset 
foglalkozik. Magyarországon van külön szülészeti mozgalom és van külön 
feminista mozgalom – ez a kettő kevésszer fedi át egymást vagy működik 
együtt, bár az utóbbi években egyre több példa van erre.

A szülészeti ellátásra jellemző, hogy nincsen egységes, országos szintű szü-
lészeti protokoll vagy irányelv, amire lehetne hivatkozni, hanem min denhol 
a helyi tradíciók és a szokásjog érvényesülnek. A rendszer orvosközpontú: 
szinte minden terhességet orvosok gondoznak, és szinte minden szülésnél 
jelen van egy orvos is. Annak ellenére, hogy erre jogilag lenne lehetőség,
a kórházakban nem szülésznők gondozzák az egészséges várandósokat, 
hanem orvosok, akik jellemzően technokrata kényszert és patológiás né-
ző  pontot hoznak magukkal. Azaz a terhességre, a szülésre nem élettani 
fo lya matként tekintenek, hanem betegségként, amit a rendelkezésünkre 
álló technológiai eszközökkel meg kell javítani – ami ebben az esetben 
a ki számíthatóvá, irányíthatóvá tételt jelenti. Ez pedig gyakran felesleges és 
rutin szerű beavatkozásokat eredményez. Erre jó példa a császármetszések 
magyarországi aránya, ami most 40 százalék feletti, miközben például 
a WHO, az Egészségügyi Világszervezet kb. 15 százalékot tart indokolt-
nak. Az ennél magasabb arányszám olyan műtéteket jelent, melyek nem az 
anya vagy a baba egészségét védik, hanem a szakszemélyzet ismereteinek 
hiánya, türelmetlensége, félelmei vagy kényelme miatt történnek. A gát-
metszést pedig az elsőként szülő nőknél, ha hüvelyi úton sikerül szülniük, 
70 százalékban alkalmazzák – ehhez pedig egy 2017-es, az internethasználó 
nőkre vetítve reprezentatív tanulmány szerint az esetek 27 százalékában 
még csak nem is kérik a szülő nő beleegyezését.6051A gátmetszés rutinszerű 
alkalmazását általában azzal indokolják, hogy így lehet a gát súlyos szaka-
dását, sérülését megelőzni, azonban ez az eljárás, amely viszont garan -
tálja a gát tájékának sérülését, tudományos bizonyítékok helyett csak meg-

60   Baji P.–Rubashkin, N.–Szebik I.–Stoll, K.–Vedam, S. (2017): Informal cash payments 
for birth in Hungary: Are women paying to secure a known provider, respect, or 
quality of care? Social Science & Medicine, 189, 86–95.
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szo káson alapul.6152 Magyar országon tehát nagyon nehéz kikerülni úgy egy 
kórházból először szülő nőként, hogy valamelyik testré szünket ne vág -
ják át. Fontos dolog még a fentebb már említett hálapénz is ebben a rend-
szerben. Rengeteg pénzt, 60-200 ezer forintot fi zetnek magyar nők a szülésért 
az orvosoknak, amiért cserébe igazából azt várják el, hogy egy ismerős 
orvos jelen legyen a szülé süknél, jobb minőségű ellátást és tiszteletteljesebb 
bánásmódot kapjanak, ennek ellenére nem mindig érik ezt el.6253

Jelen van még a szülészeti erőszak is, amiről szintén nagyon kevés szó esik. 
Idetartozik a verbális erőszak, a kényszerítés, a manipuláció, az információ 
elhallgatása és a szülő nő beleegyezése nélkül végzett összes beavatkozás 
is.6354Ez egy nagyon gyakori jelenség, viszont nehezen mérhető. A nehezen vizs -
gálhatóság egyik oka, hogy ha kórházi szülési felkészítőkön vagy az anyá-
inktól tájékozódunk a szülésről, eleve olyan eseményre készülünk, ame ly-
nek szükséges velejárói az erős fájdalom és a kiszolgáltatottság. Emellett 
a kiszolgáltatottság elviselését a jó anyaság fokmérőjének is tartja a tár -
sadalom, és mindez afelé tolja a nőket, hogy természetesnek tekintsék az 
erőszakot. 

Mindennapos még az anya és a baba szeparációja mindenféle logisztikai 
okra hivatkozva, miközben 2019 februárjában az alapvető jogok biztosa 
kimondta, hogy ez jogsértő eljárás.64

Áttérnék arra, hogy van-e egyáltalán alternatíva, tehát érvényesülhet-
nek-e egyáltalán a szülésben is a nők reprodukciós jogai. Ehhez egy olyan 
ellátás kellene, ami nőközpontú, a szülésre és a terhességre nem betegség-
ként vagy vészhelyzetként, hanem élettani eseményként tekint, a legfris -
sebb tudo mányos eredményeken és a tájékozott beleegyezésen alapul, 
továbbá tisztelet ben tartja az anya, a baba és a család egységét. 

Visszatérnék egy kicsit a beleegyezés témájára is. Ez egy nagyon proble-
matikus kérdés a szexualitással kapcsolatban is. Beleegyezni valamibe 

61   Jiang, H.–Qian, X.–Carroli, G.–Garner, P. (2017): Selective versus routine use of epi-
siotomy for vaginal birth. Cochrane Library 49., www.cochrane.org/CD000081/
PREG_selective-versus-routine-use-episiotomy-vaginal-birth

62  Baji et al 2017, i. m., 3. lábjegyzet.
63   Garai M. (2016): Szülészeti erőszak és kommunikációs bázisa, http://holdudvar.

babahaz.hu/GaraiMixi_Szuleszeti_eroszak.pdf 
64   www.ajbh.hu/-/az-alapveto-jogok-biztosa-az-ujszulott-es-az-edesanya-egyuttes-

elhelyezeserol
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csak akkor lehet, hogy ha arra nemet is ugyanolyan könnyű mondani, mint 
igent. És ez a szülészeti ellátásban nagyon ritkán valósul meg. Gyakori pél -
dául, hogy a nőket a gyerek életének veszélyeztetésével, elvesztésével 
fenyegetik, ha nem járul hozzá egy beavatkozáshoz. Emellett a földrajzi 
szempontot is érdemes megemlíteni. Míg Budapesten van választási lehe-
tősége a nőknek, hogy egy goromba orvos és egy nem túl hívogató kórház 
helyett másikat válasszanak, addig vidéken, ahol közel s távol egy kórház 
van, erre nincs lehetőség.

A nőközpontú, a szülést élettani eseménynek tekintő, az anya és a baba 
egységét szem előtt tartó alternatíva az úgynevezett holisztikus vagy bábai 
szemléletű ellátás. Magyarországon kórházban ehhez hasonló csak nagy 
szerencsével, illetve megfelelő osztályhelyzetű és nagyon tájékozott nők 
számára valósulhat meg.6556

Ez az ellátási modell jelenleg a független bábapraxisokban valósul meg. 
Itt fontos megjegyezni, hogy Magyarországon az otthonszülés 2011 áprilisa 
óta legális, viszont a jogi környezet és a társadalmi elfogadottság hiánya 
nagyon megnehezíti az otthonszüléseket kísérő bábák működését. Ma 
Magyarországon bábának lenni ráfi zetéssel jár minden tekintetben: például 
amiatt, hogy kevesen vannak, így szinte folyamatosan készenlétben állnak. 
Azaz bármikor hívhatja őket egy vajúdó nő, nem kapcsolhatják ki a telefont se 
karácsonykor, se éjszaka, se a saját gyerekük születésnapján – ez a felelősség 
óriási mentális terhet jelent. Mindezért cserébe egyikük számításai szerint 
pár száz forintra jön ki az órabérük a kötelező felelősségbiztosítás kifi zetése 
és a szükséges eszközök beszerzése után. Van köztük olyan szakember, aki 
takarítással egészíti ki a fi zetését. A szülésekért fi zetendő díj emelése pedig 
nem lenne megoldás, hiszen az kizárólag a legfelsőbb osztályok számára 
elérhető luxusszolgáltatássá tenné az otthonszülést. 

A f entiek és sok egyéb, most nem említett tényező akkora nyomást he-
lyeznek a bábákra, hogy az elmúlt években a működési engedély kivál tása 
után többen is megszüntették a praxisukat. Sokan kongatják is a vész-
harangot, hogy a bábák eltűnésével megszűnhet a legális otthonszülés lehe -

65   Kisdi B. (2013): Az otthonszülés mint társadalmi kórjelző tünet. Kapocs, 11:3 (2013. 
ősz), http://epa.oszk.hu/02900/02943/00058/pdf/EPA02943_kapocs_2013_3_29-43.
pdf
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tősége Magyarországon. Az  ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 5.6-os 
alpontja a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
teljes körű hozzáférést és a reprodukciós jogok biztosítását irányozza meg. 
Ahogyan fentebb kifejtettem, Magyarországon is lenne még teendő a cél 
eléréséhez. A fentieken túl pedig szükséges lenne lépéseket tenni azért is, mert 
az anyai halálozási arányszám (amely a reprodukciós egészségügyi ellátás 
minőségének egy fontos indikátora) az Európai Uniós átlag többszöröse, 
az elmúlt években pedig növekvő tendenciát mutat. Kulcsfontosságú lenne 
az anyai halálozás és az ellátás (vagy annak hiánya) okozta egyéb negatív 
hatások, egészségkárosodások visszaszorításában az elérhető legmagasabb 
színvonalú reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása földrajzi elhelyezkedéstől és osztályhelyzettől függetlenül, illetve 
a hozzáférés akadályainak vizsgálata és megváltoztatása.
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do mányi Kar, Vízpolitikai és Környezetpolitikai Tanszék, 
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Zlinszky János az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter -
mészettudományi Karán végzett szakbiológusként 1982-
ben. Doktorátust szerzett ugyanott 1988-ban, PhD-fo-

kozatot az Ulsteri Egyetemen (EK) 1993-ban. Közigazgatási szakvizsgát 
2009-ben tett.

2018 óta az Európai Parlament delegáltja az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) Igazgatótanácsában és ügyvezető testületében. Ezt meg-
 előzőn 2014-ben az Egyesült Nemzetek Tagországai Nyílt Munka cso port-
jának (UN OWG) szakértőjeként New Yorkban dolgozott mint a munka-
cso port társelnökének tudományos főtanácsadója. E munkacsoport dol-
goz ta ki a 2015–2030 közti időszakra vonatkozó globális Fenntartható 
fejlesztési célrendszert (SDG-k), amit 2015-ben az ENSZ közgyűlése foglalt 
határozatba.

2009 és 2012 között a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Hivata -
lának stratégiai és tudományos főosztályvezetője. A magyar EU Tanácsi 
elnökség alatt az Európai Tanács két nemzetközi kör nyezet politikai mun-
kacsoportjának (WPEI Global, ill. Regio nal) elnöke, illetve alelnöke. 2005–
2010 között Sólyom László köztársasági elnök környezetpolitikai főtanács-
adója. 1995 óta oktat fenntarthatósággal és környezetvédelemmel kapcso-
latos tárgyakat hazai (NKE, PPKE, ELTE, PTE) és külföldi (Cambridge, 
Tours/Poitiers, Velence) egyetemeken, jelenleg is a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. 1993–2017 között 
a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) vezetőségének tagja, 1982–
1991 között a MTA Balatoni Lim no lógiai Kutatóintézete munkatársa volt.
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Kováts Eszter
Francia–német (MA), szociológia (BA) és politológia 
(MA) szakokon végzett. 2016 óta az ELTE ÁJK Poli ti ka-
 tudo mányi Doktori Iskolájának hallgatója. 2009 óta a né -
met szo ciál demokrata alapítvány, a Friedrich-Ebert-
Stift ung (FES) magyarországi képviseletének mun ka-
társa. 2012 és 2018 között az alapítvány balti és a visegrádi 
országokra kon centráló Nemek közötti igazságosság 
Kelet-Közép-Euró pában című programjának vezetője, 

2018 vége óta a prog ramban részmunkaidőben vesz részt. 2018-ban jelent 
meg az alapítvány által fi nanszírozott kutatásból készült, online is elérhető 
beszámoló, a Gregor Anikóval közösen írt Nőügyek 2018 – Társadalmi 
problémák és megoldási stratégiák.

dr. Bombera Krisztina 
Televíziós újságíró, tudósító, műsorvezető. Angol–ameri-
ka nisztika szakos bölcsész és jogász. Jelenleg egy reggeli, 
élő politikai-közéleti-kulturális ma gazinműsort vezet 
az ATV-n. Élete egy részét az Egyesült Államokban töl-
tötte egyetemeken, illetve televíziós tu dó sítóként. Szá mos 
szervezetnél önkénteskedik, főleg em  beri jogi ügyek 
mentén. A Hintalovon Alapítvány és a Budapesti Korai 
Fejlesztő Központ kurátora. A Cause Art Platform társa -

dalmi vállalkozás alapítójaként érzékenyítő és szemlé letformáló érték-
marketing-kampányokat szervez nagyvállalatokkal és non profi t szerve ze-
tekkel, illetve a globális szórakoztatóipar sztárjainak segít sé gével. Két gye -
rek édesanyja. 
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Csoma Ágota
Külföldi tanulmányait Skóciában az Aber deeni Egye-
tem pszichológia és fi lozófi a szakán kezdte és Svéd or-
szágban, a Lund Egyetem humánökológia mes teri kur-
 zusán folytatta. A Cargonomia civil szervezet tagja, ahol 
a fenntarthatóságot és az igazságos társadalmi beren-
dezkedést támogató/fejlesztő projektekben és ese mé nye -
ken vesz részt. Jelenleg a humánökológia mesteri té zi sé -
nek a kutatási munkáját végzi, melynek célja olyan helyi 
civil kezdeményezések feltérképezése és mélyebben való 

megértése, melyek élén olyan nők küzdenek, akiknek a környezetvédelem 
koncepciója a kö zösségi élet megteremtését és annak gondozását jelentik.

Szabadidejében (teher)bringázik, kertészkedik és az aktivizmus krea-
tívabb formáit alkalmazza, mint például a dobolás és a hímzés.

Brys Zoltán
A Lege Artis Medicinae társadalomtudományi részének 
szerkesztője, valamint az ELTE Humánökológiai Kuta tó -
műhelyének külsős tagja. A BME-TMIT (klíma változást 
és az ökológiai krízist is) érintő kitekintő sze mi ná ri um-
sorozatának szervezője. Rendszeresen publikál, előad és 
vitákat szervez a fenntartható fejlődés téma kö rében.

Több fórumon kifejtett álláspontja szerint a krízis 
valószínűleg már nem elkerülhető, így inkább alkal maz-

kodási, illetve ár ta lomcsökkentési programokra és stratégiára van szükség 
világszerte. Meg látása szerint a fogyasztáscsökkentés, a kisléptékű és reziliens 
megol dá sok, a közösségek önrendelkezésének helyreállítása indíthatja el azt 
a fo lyamatot, amely új geopolitikai és gazdasági alapelvekhez, életformához, 
értékrendhez, normákhoz és kapcsolati élményformákhoz vezethet.

Érdeklődési területe a társas befolyás területe, különösen az orvoslás és 
a fenntartható fejlődés területén.

Brys Zoltán
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Csoma Ágota
Külföldi tanulmányait Skóciában az Aber deeni Egye-
tem pszichológia és fi lozófi a szakán kezdte és Svéd or-
szágban, a Lund Egyetem humánökológia mes teri kur-
 zusán folytatta. A Cargonomia civil szervezet tagja, ahol 
a fenntarthatóságot és az igazságos társadalmi beren-
dezkedést támogató/fejlesztő projektekben és ese mé nye -
ken vesz részt. Jelenleg a humánökológia mesteri té zi sé -
nek a kutatási munkáját végzi, melynek célja olyan helyi 
civil kezdeményezések feltérképezése és mélyebben való 
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Juhász Borbála
Nőtörténész, genderszakértő, a Magyar Női Érdek érvé-
nyesítő Szövetség volt elnöke. Az ELTE angol–történelem 
szakán végzett 1992-ben. Évekig dolgozott angoltanár-
ként és előadóként az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Gimnáziumában és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő-
iskola angol szakán. A CEU történelem szakán szerzett 
MA fokozatot 1998-ban, itteni szakdolgozata az 1956-os 
forradalomban részt vett nőket vizsgálta. Tanult London-

ban és Utrechtben, volt British Council-ösztöndíjas. Az Esztertáska Ala pít -
vány keretében végzett először civil önkéntes munkát mint feminista új-
ságíró. Több EU-s 5-ös tudományos keretprogram genderkutatásban dol-
gozott nemzetközi kutatóként (EGG, GRINE, EWSI). 2003–2004-ben az 
Esélyegyenlőségi Hivatal nemek egyenlősége osztályán főosztályvezető-
he lyettes. 2005-től Gödöllőn bekapcsolódott a Regina Alapítvány mun-
ká já ba. 2008-tól a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagja 
és az Európai Női Lobbi (EWL) helyettes elnökségi tagja. 2010-től az EWL 
elnökségi tagja, 2012-től a Női Érdek elnöke, 2014-től az EWL al el nöke. 
2015-től a Social Platform elnökségi tagja. 2012 óta munkahelye is a Női 
Érdek, több projektben szakmai vezető és genderszakértő. Szabadúszó gen -
derszakértőként több nemzetközi adatgyűjtésben és hazai állami esély egyen-
lőségi szakértői munkában is részt vett.

Halász Sári
Radikális terapeuta, pornóellenes aktivista. Rendszere -
sen tart előadásokat és workshopokat a nők és gyere -
kek el le ni erőszak, a szex- és szépségipar témaköreiben, 
kiemelt szakterülete a pornográfi aipar működése és h a-
tásai. Több éves szexuális felvilágosító munkája során szer-
 zett ta pasz  talatait pedagógusok és segítőszakemberek 
szá má ra képzéseken és tanácsadáson teszi elérhetővé. 
Magán rendelésén elsősorban erőszakáldozatok trauma-

feldolgo zá sá ban nyújt támogatást a radikális terápia alapelvei szerint, amely 
a tár sa  dalmi berendezkedés fi gyelembevételén, az elnyomás és az erőszak 
kár oko zásának enyhítésén alapszik. 
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Gregor Anikó
Szociológus, egyetemi adjunktus az ELTE Társada lom-
tudományi Karán. Kutatásmódszertani és a nemek szo-
cio lógiájával kapcsolatos kurzusokat tart. Egyetemi dip-
 lomáit szociológiából (ELTE) és társadalmi nemek ta nul -
mányából (CEU), doktori fokozatát szociológiából (ELTE) 
szerezte. Kutatási területe a nemek közötti egyen lőt len sé-
gek, a társadalmi reprodukció nemi aspektusai, vala mint 
a nemi egyenlőtlenségi rezsimek politikai gaz da ság tana 

a kelet-közép-európai régióban. Jelenleg a globális nemi egyen lőt  lenségi 
indexek alapján készült országrangsorok tudáspolitikájával kap cso latos ku-
tatásokat végez.

Keveházi Kata
A JÓL-LÉT Alapítvány elnöke. A budapesti Közgazda ság -
tudományi Egyetem külgazdasági szakán szerzett köz-
gaz  dasági diplomát, majd Párizsban, a Copernic poszt-
gra duális menedzsmentprogram résztvevőjeként vég zett. 
Multinacionális vállalatnál szerzett felsővezetői, HR-, új-
ság írói és marketingtapasztalatait 2000 óta a nők esély-
egyenlőségével, főként foglalkoztatásával összefüggő tár -
sadalmi kérdések elemzése, a társadalmi tudatosság erő-

sítése és gyakorlati megoldások kidolgozása során hasznosítja. Alapításától 
vezeti a JÓL-LÉT Alapítványt, mely a nők, azon belül is elsősorban a gyer-
mekvállalás után munkaerőpiaci visszatérő nők esélyegyenlőségének előse-
gítése, a törődő apaság és a rugalmas foglalkoztatás népszerűsítése terén 
mind a társszakmák, mind az érintettek, mind a munkáltatók körében elis-
merést vívott ki magának. A szervezet képviseletében volt a Népesedési 
Kerek asztalnak, valamint a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának és 
a Távmunka-szövetségnek aktív tagja. 2013-ban civil szer vezeteivel együtt 
létrehozták az alapítvány tudástranszferére épülő országos Nóra-hálózatot 
11 városban, amely mintául szolgált a jelenleg központi forrásból ki ala -
kított Család- és Karrierközpontok hálózatának. Emellett ugyancsak alapí-
tásától részt vesz hazai és uniós szinten a Magyar Női Érdekérvényesítő 
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Szövetség munkájában, melynek korábban titkára, genderszakértője, mun -
 kaerő piaccal, a szociálpolitikával, médiával összefüggő közpolitikai és ak tu-
álpolitikai állásfoglalások kidolgozásában vett részt. Az Európai Női Lob  bi-
ban 10 éven át látta el a nemzeti képviseletet, kezdeményező szerepet ját-
szott számos program, szakértői anyag elkészítésében. Jelenleg a feminista 
közgazdasági munkacsoportban tevékenykedik. A vállalkozó nők világnapja 
globális kampány magyarországi képviselője, egy nőbarát vál lal kozói öko-
szisztéma kialakításán dolgozik. PhD-hallgatója az Óbudai Egye temnek, 
disszertációját a biztonság női dimenziójáról írja.

Kremmer Sarolta 
2018-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
szociológia alapképzésén. Biopolitika és a magyar szü lé -
szeti ellátórendszer című szakdolgozatát az évfolyam leg-
jobb munkájának választották. A Társadalomelméleti Kol -
légium tagja volt, 2018 óta a Semmelweis Egyetem Egész-
ségtudományi Karának szülésznő szakos hallgatója.
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A Lehet Más a Politika párt által alapított Ökopolisz Alapítvány célja az állampolgári 
tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesz tése és a közjó 

szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód el terjesztése, az ökopolitikai 
alternatívák megfogalmazása, valamint az öko politika képviseletének elősegítése 
a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság 

széles körű népszerűsítése révén.

Elérhetőségeink:
1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12–14. 3. em. 3.

Tel: +36 30 542 4145
E-mail: info@okopoliszalapitvany.hu

Internet: www.okopoliszalapitvany.hu
 https://www.facebook.com/Okopoliszalapitvany/

The Green European Foundation (GEF) is a European level political foundation fund-
ed by the European Parliament. It is linked to, but independent of, other European 

Green actors such as the European Green Party and the Green Group 
in the European Parliament.

The mission of GEF is to contribute to the development of a European public sphere 
and to foster greater involvement by citizens in European politics, ultimately forging 

a stronger, more participative democracy. GEF strives to mainstream discussions 
on European policies and politics both within and beyond the Green political family. 

It works to create a common Green vision for Europe and to communicate 
this to the wider public.

Contact 
Green European Foundation:

Rue du Fossé 3. – 1536 Luxembourg
Brussels O�  ce: Green European Foundation – Mundo Madou – Avenue des Arts 7-8. 

– 1210 Brussels – Belgium
Tel.: +32 2234 6570
E-mail: info@gef.eu

Website: www.gef.eu
https://www.facebook.com/GreenEuropeanFoundation/



Az Ökopolisz Alapítvány 2016 no vemberében elkezdett egy 17 részből álló 
Ökopódium sorozatot az ENSZ fenntartható fejlődés cél ki tű zé sei ről, 

a 2015. szeptember 15-én az ENSZ Közgyűlése által elfogadott 
A vilá gunk átalakítása 2030-ig c. do ku mentumról (a továbbiakban: SDG). 

Mivel nem kötelező nem zet közi jogi normáról van szó, a végrehajtása attól 
függ, mekkora társadalmi � gyelem és politikai akarat kíséri. Erre tekintettel 

Magyarországon elindítottunk egy kon ferenciasorozatot, amely során 
a fenntartható fejlődés célkitűzéseit neves szakemberekkel vitattuk meg. 

Ha a jelenlegi projekttel sikerül jó példával elöl járnunk, ahhoz is 
hozzájárulhatunk majd, hogy világszerte hasonló programok induljanak, 

és az eredményeiket az egyes országok egymással összevessék, tanuljanak 
egymástól, ösztönözzék egy mást.

Ez a kötet az Ökopolisz Alapítvány és nemzetközi partnerünk, 
az Európai Zöld Alapítvány (Green European Foundation – GEF) 

közös gondozásában jelent meg.


