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Indiai nQk: a felemás igazság

„Én nem fiú vagyok, hanem lány”, írta egy SMS-
ben a huszonegy éves Dzsioti Szingh Pandej. A 
lány – aki gyógytornásznak tanult Delhiben, az 
orvosi egyetemen – 2010 decemberében küldte ezt 
a szöveges üzenetet egy huszonhat éves fiatalem-
bernek; egy informatikusnak, aki elsQ látásra azt 
hitte, hogy Dzsioti fiú. KésQbb újra találkoztak, és 
kapcsolatuk, ami egy hétköznapi üzenetváltásnak 
indult, idQvel szoros barátsággá vált.

Két évvel késQbb, 2012. december 16-án, miu-
tán megnézték a moziban a Pi élete cím_ filmet, 
Dzsioti csoportosan elkövetett brutális nemi erQ-
szak áldozatává vált. A barátját, aki megpróbálta 
megvédeni a lányt, hasonló kegyetlenséggel bán-
talmazták. Miután a két fiatal kijött a moziból, egy 
kisbusz állt meg mellettük, ami úgy t_nt, hogy épp 
arra tart, amerre Qk is mennek. A sofQr felajánlotta 
nekik, hogy elviszi Qket – a gyanútlan fiatalok 
pedig elfogadták az ajánlatot. A zárt, elsötétített 
ablakú buszban azonban öt, mindenre elszánt 
férfi várt áldozatára. A b_ncselekmény után a két 
zúzódásokkal és horzsolásokkal borított test_, 
eszméletlen fiatalt egyszer_en kilökték a buszból 
egy félreesQ utcán, és mire Dzsioti orvosi ellátást 
kapott, már haldoklott az elszenvedett sérülések 
miatt. A lány életét a Delhiben kapott gondos szak-
orvosi ellátás, illetve a szingapúri speciális kezelés 
sem tudta megmenteni.

Ez a csoportos nemi erQszak eset nemcsak a 
címoldalra került India minden fontosabb újságá-
ban, hanem éjjel-nappal téma volt a rádió, a tele-
vízió-, és a kábeltévé-csatornák m_sorában is. Az 
eset miatt nagyszabású nyilvános tiltakozásokra és 
tüntetésekre került sor Delhiben és más indiai vá-
rosokban. A megmozdulások több napig tartottak, 
és akkora tömegek vettek részt bennük – férfiak és 
nQk vegyesen –, amit ilyen jelleg_ demonstrációk 
során korábban még soha nem láttak. A nQk bizton-

ságának hiánya, és áldozattá válása különösen nemi 
erQszak és a családon belüli erQszak esetekben, 
egyik napról a másikra országos vitatémává vált.

Az Indiában tapasztalható nemek közötti egyen-
lQtlenséggel kapcsolatos nyílt felháborodást úgy 
kell tekintenünk, mint fontos – és régóta esedékes 
– társadalmi elQrelépést, amely segíthet orvosolni 
azokat a problémákat, amelyektQl az indiai nQk 
szenvednek. Azonban nagyon fontos, hogy meg-
értsük az indiai nQk hátrányos helyzetének ter-
mészetét, ami akár számos különbözQ formában 
is megjelenhet. Ha ennek a kérdéskörnek egyik 
oldala a nQk biztonságának hiánya, akkor a má-
sik bizonyosan a családtervezésben tapasztalható 
„fiú-preferencia” régi jelensége. A fiú-preferencia 
szorosan kapcsolódik ahhoz a mélyen gyökerezQ 
problémához, amit „hiányzó nQknek” hívunk. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy a nQk tényleges száma 
jelentQsen elmarad attól, ami a férfilakosság lét-
száma alapján elvárható lenne, az a férfi-nQ arány, 
ami akkor állna elQ, ha nem lenne eltérés a nQk és 
a férfiak, azaz a lány- és fiúgyermekek kezelésé-
ben. Komoly bizonyíték van továbbá arra, hogy a 
nQk számára nyitva álló gazdasági és társadalmi 
lehetQségek száma jóval kevesebb a férfiak esé-
lyeitQl. A nQk jólétének kérdésén túllépve felme-
rül az a kérdés is, hogy mi az oka a nQk csekély 
társadalmi szerepvállalásának, önállóságuk kor-
látozásának, illetve, hogy hogyan befolyásolják a 
kezdeményezéseik és tevékenységük a férfiak és 
nQk, a fiúk és a lányok életét.

Számok és bizonytalanság
A december 16-ai barbár eseményt követQ hírve-
rés egyik pozitív hozadéka az volt, hogy felhívta 
a figyelmet a szexuális kizsákmányolás és nemi 
erQszak gyakoriságára Indiában, valamint arra, 
hogy a média képtelen megfelelQ módon beszá-
molni errQl, korlátozva ezzel a nyilvános vitát 
és csökkentve a társadalmi változás lehetQségét. 
Annak ellenére, hogy az indiaiak több napilapot 
vásárolnak, mint bármelyik más nemzet polgárai, 
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a szexuális támadásokról és szexuális zaklatásról 
szóló tudósítások igen ritkák a széles körben ol-
vasott újságokban. Épp ezért igen dicséretes, hogy 
az indiai lapok – okulva a hanyagságuk miatt Qket 
ért intenzív kritikákból – gyorsan reagáltak, és 
többen közülük minden nap oldalakat szenteltek 
annak, hogy közreadják az India minden részébQl 
összegy_lt, nemi erQszakokról szóló jelentéseket. 
Ez a drámai változás természetesen üdvözlendQ 
fejlemény, de feltehetjük a kérdést, hogy vajon 
elérte-e a kívánatos célt a hírverés, illetve valóban 
hasznos volt-e a nyilvános vita szempontjából?

Milyen gyakori a nemi erQszak Indiában? Ha 
az újságokban oldalakat töltenek meg a nemi 
erQszakról szóló beszámolók, akkor azt gondol-
hatnánk, hogy a b_ncselekmény elQfordulási ará-
nyának magasnak kell lennie. Annál is inkább, 
mivel jó okunk van feltételezni, hogy a legtöbb 
nemi erQszak felderítetlenül marad Indiában, és a 
nemi erQszak esetek tényleges száma jóval maga-
sabb a hatóságok által regisztrált esetek számánál 
(egyes becslések szerint akár öt-hatszorosa, vagy 
még ennél is több lehet). Az India-szerte elköve-
tett nemi erQszakokról szóló híradások alapján a 
média arra következtetett – nem is alaptalanul –, 
hogy Indiában rendkívüli gyakorisággal követnek 
el nemi erQszakot. De mennyire helyes így gon-
dolkodni India problémájáról? A nemi erQszak 
és a nQkkel szembeni brutalitás nem ismeretlen 
jelenség a világ más országaiban sem. Az egyik 
kérdés az, hogy vajon a nemi erQszak átlagosan 
gyakoribb-e Indiában, mint máshol a világon?

Ha a nyilvántartott nemi erQszak elkövetések 
összehasonlító statisztikáit vesszük alapul, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy Indiában rendkívül alacsony 
az ilyen b_ncselekmények aránya. Az ENSZ 
Kábítószer-ellenQrzési és B_nmegelQzési Hivatala 
(UNODC) adatai alapján 2010-ben a 100.000 la-
kosra esQ elkövetések száma 1,8 volt, míg az 
USA-ban 27,3, az Egyesült Királyságban 28,8, 
Svédországban 63,5, Dél-Afrikában pedig 120 
ugyanez az arány. A nyilvántartott nemi erQszak 
esetek száma Indiában minden bizonnyal jelentQsen 
kevesebb a tényleges számoknál, de még ha ötszö-
rös – vagy épp tízszeres – esetszámmal számol-
nánk is, a javított és kibQvített becsült arány még 
mindig lényegesen alacsonyabb lenne Indiában, 
mint az USA-ban, az Egyesült Királyságban, 

Svédországban vagy Dél-Afrikában (még akkor 
is, ha feltételezzük, hogy ezekben az országokban 
nem különbözik jelentQs mértékben a nyilvántartott 
esetek száma a valós elkövetésektQl).

A nemi erQszak gyakori elQfordulása tehát nem 
az igazi probléma Indiában. Ugyanakkor minden 
bizonyíték arra utal, hogy óriási problémát jelent 
az esetek nyilvántartása, és nincsenek megfelelQ 
intézkedések az ilyen esetek számának csökken-
tésére. Különösen sajnálatos, hogy a rendQrség 
képtelen arra, hogy segítsen a nemi erQszak áldo-
zatainak és garantálja a nQk biztonságát. A decem-
beri incidens után komoly összecsapások voltak 
a rendQrség és a tiltakozó tömegek között – nem-
csak azért, mert a rendQrség kísérletet tett a tömeg-
oszlatásra, hanem azért is, mert a tüntetQk gyakran 
szembesítették a rendQrséget azzal, hogy milyen 
hatástalanul foglalkozik ezzel a problémával.

Annak ellenére, hogy a december 16-ai nemi 
erQszak feltételezett elkövetQit nagyon gyorsan Qri-
zetbe vette a rendQrség, az ügyészség pedig azonnal 
vádat emelt ellenük, a rendQrséget sokan kritizálták 
azért, mert túl késQn nyújtottak elsQsegélyt a nemi 
erQszak áldozatának és bántalmazott barátjának, 
amikor a két fiatalt megtalálták az utcán fekve. 
Meg kell említenünk még a decemberi incidens egy 
másik elgondolkodtató oldalát is. Az arra hajtó gép-
járm_vezetQk nem álltak meg, hogy segítsenek az 
áldozatokon (bár némelyikük hívta a rendQrséget), 
mert nem akartak belekeveredni az esetbe. Sokan 
félnek ugyanis attól, hogy a rendQrség zaklathatja – 
és gyakran zaklatja is – azokat a jó szándékú embe-
reket, akiket a b_ncselekmények áldozatainak köze-
lében találnak, ahelyett, hogy a b_nözQket keresnék, 
akik addigra már elmenekültek a helyszínrQl.

Vita folyt azokról a nagy számban elQfordult 
esetekrQl is, amikor a rendQrség kételkedni lát-
szott a nemi erQszak áldozata által elmondottak 
hitelességében, méghozzá azon az alapon, hogy 
az erQszakkal gyanúsítottak által elQadott történet 
„ugyanolyan hitelesnek” t_nt a hatóságok számára, 
mint az áldozat vallomása. Az indiai igazságszol-
gáltatási rendszer nagyon lassú, és általában nem 
képes megfelelni annak az elvárásnak, hogy az 
áldozatok által rendelkezésre bocsátott információk 
alapján gyorsan ítéletet hozzon az erQszaktevQk és 
támadók ügyében. De az is igaz, hogy a bíróságok 
munkáját nem könnyítik meg a homályos nyomo-
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zati anyagok sem, amelyek nem tárják fel egyér-
telm_en, hogy mi is történt pontosan. Abból, amit 
tudunk, úgy t_nik, hogy India problémája nem a 
nemi erQszak esetek különösen nagy számú elQfor-
dulásában rejlik, hanem az alacsony hatékonyságú 
rendQrségi rendszerben, a rossz biztonsági intézke-
désekben, a lassú igazságszolgáltatási rendszerben 
és a társadalom érzéketlenségében.

Jogi reform és társadalmi változás
Az egyik jótékony hatása a nyilvános agitációnak 
a nQk biztonságának hiányával, illetve a törvények 
és a rendfenntartás nem megfelelQ voltával kap-
csolatban a BüntetQjog Módosításaival Foglalkozó 
Bizottság létrehozása volt, amire a december 16-ai 
eset után nem egészen egy héttel került sor. A bi-
zottság elnökévé J. S. Vermát, az indiai LegfelsQbb 
Bíróság korábbi elnökét nevezték ki, tagjai pedig 
Leila Seth és Gopal Subramaniam (mindketten 
elismert jogászok) voltak. A bizottság alig egy hó-
nappal késQbb kiadta gondos kutatómunkán ala-
puló jelentését, ami egy új, a parlament által 2013. 
március végén elfogadott törvény életbe lépéséhez 
vezetett. A törvény célja, hogy az áldozattá vált 
vagy veszélyeztetett nQk megfelelQbb és gyorsabb 
jogorvoslatban részesüljenek.

A Verma-bizottság néhány javaslatát elvetették 
a parlamenti vita során, és számos emberi jogi 
aktivista joggal bírálta ezeket az enyhítéseket, 
köztük azt, hogy továbbra sem szerepel a szexuális 
b_ncselekmények között a házasságon belüli nemi 
erQszak. Vannak más hiányosságok is az elfoga-
dott törvényszövegben, de mindent egybevetve az 
új törvény jelentQs – bár részleges – elQrelépés a 
nemi egyenlQtlenség elleni küzdelemben.

A törvény rendelkezései közül négyet kell 
kiemelnünk. ElQször is, a törvényben szélesebb 
kör_ és átfogóbb a szexuális zaklatás b_ncselek-
ményének meghatározása. Ez magában foglalja, 
de egyben meg is haladja azt, ami kifejezetten 
nemi erQszaknak számít. Másodszor, ha az érin-
tett nQ (még ha egyoldalúan is) megerQsíti, hogy 
nem egyezett bele a szexuális együttlétbe, a bí-
róság vélelmezi, hogy nem történt beleegyezés.

Harmadszor, a szexuális zaklatás – ami meg-
szokott jelenségnek számít India néhány város-
ának utcáin – felkerült a b_ncselekmények listá-
jára. Végül negyedszer, súlyosodott a fiatal nQk 

(fQleg kényszerített prostitúció céljából történQ) 
szexuális célú emberkereskedelem b_ncselekmé-
nyének büntetQjogi megítélése.

Az ilyen emberkereskedelem, amelynek áldoza-
tai néha nagyon fiatal lányok, továbbra is ijesztQen 
gyakori b_ncselekménynek számít Indiában. Bár 
eddig kevés mérvadó statisztikát gy_jtöttek róla, 
komoly bizonyíték van arra, hogy a szexuális célú 
emberkereskedelem nagy üzlet Indiában. Ennek 
ellenére (és ellentétben azzal az aktivitással, amit 
a 2012. decemberi eset után tapasztalhattunk) az 
újságok még mindig megdöbbentQen keveset fog-
lalkoznak a b_nözés e területének vizsgálatával. 
A szexuális célú emberkereskedelem esetében a 
legtöbbször nagyon szegény családokból származó 
fiatal nQk az áldozatok, és a kasztok közötti hatá-
rok nagyon gyakran hátrányosan befolyásolják az 
újságírók és a hatóságok reagálását. Egyértelm_en 
szükség van az újságok újfajta hozzáállására; arra, 
hogy jóval túlmenjenek azon, hogy pusztán beszá-
molnak az esetekrQl.

Bizonyos mértékig a kasztok és társadalmi ré-
tegek közötti határvonalak, problémát jelentenek 
nemcsak a szexuális célú emberkereskedelem, ha-
nem még a nemi erQszak kutatása esetében is. Bár 
Dzsioti egy szerényebb anyagi helyzet_ családból 
származott (az apja poggyászrakodóként dolgozik 
a repülQtéren), a családja feltörekvQ volt. Az indiai 
középosztály (beleértve a m_velt középosztályt is), 
sokkal nagyobb figyelmet fordít egy fiatal orvos-
tanhallgató tragédiája iránt, mint ha azt egy szegény 
és lenézett dalit asszony szenvedte volna el. Óriási 
szükség van arra, hogy a nemrég elfogadott törvény 
rendelkezéseit kiegészítsék oly módon, hogy le-
hetQvé tegyék az információszerzést a szegényebb 
rétegekbQl származó nQk sorsára vonatkozólag.

A nQk bizonytalan helyzetének Indiában van 
egy regionális dimenziója is. Nyilvánvaló, hogy 
Delhinek, ahol Dzsiotit megerQszakolták, megvan 
a maga sajátos problémája, ám ez nem vetíthetQ rá 
teljesen és ugyanilyen formában India többi nagy-
városára. A nyilvántartott nemi erQszak esetek 
számaránya Delhiben a 2011-es adatok szerint 2,8 
eset volt 100.000 lakosra nézve, összehasonlítva 
a Mumbaiban mért 1,2-vel, a Bengaluruban mért 
1,1-gyel, a Csennaiban rögzített 0,9-cel és Kolkata 
0,3-ével. Mivel nincs bizonyíték arra, hogy a nemi 
erQszak nyomon követése sokkal hatékonyabb 
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Delhiben, mint más városokban, így valóban 
figyelemre méltó, hogy Delhi statisztikája kilenc-
szer rosszabb Kolkatáénál. Óriási különbségek 
vannak India különbözQ régiói között, amelyek 
a nemek közötti más típusú egyenlQtlenségekre 
is érvényesek. Indiára sok szempontból úgy te-
kinthetünk, mint más és más nyilvántartásokkal, 
tapasztalatokkal és problémákkal rendelkezQ, kü-
lönbözQ országok szövedékére.

Hiányzó nQk és fiú-preferencia
A nemi alapú megkülönböztetés egyik fájdalmas 
aspektusa Indiában – és kevés jel utal arra, hogy 
ez megváltozna – az a jelenség, hogy a szülQk 
elQnyben részesítik a fiúkat a lányokkal szemben. 
Az egyik legártalmasabb megnyilvánulási formája 
a férfiak iránti elfogultságnak a lánygyermekek 
viszonylag magasabb halálozási aránya a fiúkéhoz 
képest. Természetesen nem arról van szó, hogy 
a lányokat megölnék, hanem egészségi állapo-
tuk és betegségeik elhanyagolásáról (szemben a 
gondoskodással, amelyben a fiúgyermekek része-
sülnek), ami magasabb halálozási arányt eredmé-
nyez. Tanulmányok kimutatták, hogy az a jelenség 
felnQttkorban is folytatódik, és emiatt a felnQtt nQk 
halálozási aránya is magasabb a felnQtt férfiakénál.

A fiú-preferencia jelensége határozottan tetten 
érhetQ az Észak-Afrikától és Nyugat-Ázsiától Dél-
Ázsiáig terjedQ térségben található országokban 
(beleértve Indiát), illetve Kelet-Ázsiában (beleértve 
Kínát). Lehangoló, hogy ilyesfajta diszkriminá-
ciónak még helye van a modern világ jelentQs 
részében. Amikor 1990 decemberében a The New 
York Review of Books1, illetve néhány évvel ké-
sQbb a British Medical Journal2 oldalain írtam a 
hiányzó nQkrQl, következtetéseimhez az 1980-as 
évekig rendelkezésre álló adatokat vettem alapul. A 
hiányzó nQk akkor a férfiak és nQk eltérQ halálozási 
arányának eredményeként jelentek meg az adatok-

1 Lásd a szerzQ More Than 100 Million Women Are 
Missing (Több mint 100 millió nQ hiányzik) cím_ 
cikkét a The New York Review 1990. december 
20-ai számában.

2 Amartya Sen: Missing women: social inequality 
outweighs women’s survival advantage in Asia 
and north Africa (Hiányzó nQk: a társadalmi 
egyenlQtlenség ellensúlyozza a nQk túlélésben 
élvezett elQnyét Ázsiában és Észak-Afrikában). 
British Medical Journal, 1992. március 7.

ban. Ez az eltérés tükrözte a lányokkal és a nQkkel 
szemben tapasztalható diszkriminációt, elsQsorban 
az egészségügy terén.

Az elmúlt néhány évtizedben jelentQsen csök-
kent az ilyen jelleg_ diszkrimináció a legtöbb 
országban azok közül, amelyekrQl írtam. A lány-
gyermekek halálozási aránya több indiai állam-
ban még mindig magasabb, mint a fiúgyerme-
keké (és a különbség még ennél is jelentQsebb a 
csecsemQk esetében Kínában), azonban Kínában 
és Indiában – sQt a régió sok más országában 
is – a nQk születéskor várható élettartama most 
lényegesen magasabb, mint a férfiaké.

Mindazonáltal az 1980-as évek óta a magzatok 
nemének meghatározására alkalmas új technoló-
giák – mint például a szonogramok – széles kör_ 
alkalmazása ahhoz vezetett, hogy drasztikusan 
megugrott a nQi magzatok szelektív abortuszának 
száma, ellensúlyozva a nyereséget a halálozási 
arányok közötti különbség csökkenésében (ahogy 
azt a British Medical Journal 2003. decemberi 
számában3 vizsgáltam). A nQi magzatok szelektív 
abortusza – amit nevezhetünk akár „szaporu-
lat-diszkriminációnak” is – egyfajta high-tech 
megnyilvánulása a fiú-preferenciának. Emiatt az 
ellenható befolyás miatt nem csökkent a hiányzó 
nQk aránya a teljes népességen belül számos 
országban, köztük Kínában és Indiában. A nQk 
oktatása, amely hatalmas erQ a nQkkel szembeni 
mortalitás-diszkrimináció csökkentésében és más 
fontos társadalmi célok megvalósításában (mint 
pl. a termékenységi ráta csökkentése), nem volt 
képes – legalábbis még nem – arra, hogy meg-
szüntesse a szaporulat-diszkriminációt.

Mégsem szabad alábecsülnünk a nQk oktatá-
sának hatásait. Egyértelm_ empirikus bizonyíték 
van arra, hogy a nQk iskoláztatása csökkentette a 
gyermekhalandóságot és hatásos eszköznek bi-
zonyult a lánygyermekek egészségének szelektív 
elhanyagolása ellen is. Az összes lényeges okozati 
tényezQ között ugyanezek játsszák a legjelentQsebb 
szerepet a termékenységi ráták csökkentésében. 
A népszaporulat csökkenése, ami India-szerte (és 
Bangladesben még meredekebben) megtörtént, 
egyértelm_en kapcsolódik a nQk oktatásának ter-

3 Amartya Sen: Missing women — revisited (Ismét 
a hiányzó nQk kérdésérQl). British Medical 
Journal, 2003. december 4.
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jedéséhez, ami hozzásegíti a nQket ahhoz, hogy 
nagyobb beleszólásuk legyen a családi döntésekbe. 
Bármilyen változásnak, ami felerQsítheti a hangju-
kat – mint például a lányok oktatása és a nQk önálló 
jövedelemszerzQ tevékenysége – az az eredménye, 
hogy a gyermekvállalás meredeken csökken.

Bangladesben nem is olyan régen még átla-
gosan 7 gyermek született családonként. Ez az 
érték látványosan csökkent, és napjainkban már 
családonként 2,2 gyermek (ami egészen közel van 
a 2,1-es reprodukciós rátához) az átlag. A csökke-
nés erQsen összefügg azzal, hogy a nQknek egyre 
nagyobb a beleszólásuk az életük irányításába, 
és mind a lányok oktatása, mind a nQk külföldi 
munkavállalása sokat segített abban, hogy ez lett 
az eredmény. Itt kellene megjegyeznem, hogy sok 
esetben még a kínai gyermekszám-csökkenés is 
könnyebben magyarázható azzal, hogy a nQknek 
az oktatás és a nagyobb gazdasági önállóság révén 
nagyobb beleszólásuk lett a családjuk életébe, 
mint azzal, hogy az egynél több gyermeket válla-
lókat drákói szigorral büntette a törvény.

A nQk iskolázásának terjedése Indiában is hozzá-
járult ahhoz, hogy jelentQsen csökkenjen a termé-
kenységi ráta. Bár az országos átlag (családonként 
2,4 gyermek) még mindig a 2,1-es reprodukciós 
ráta fölött van, ez komoly csökkenést mutat a 
korábbi adatokhoz képest. India 20 legnagyobb 
állama közül kilencben a termékenységi ráták már 
a reprodukciós ráta alatt vannak, ami valószín_-
leg fQképp annak az eredménye, hogy a nQknek 
nagyobb beleszólásuk van a gyermekvállalással 
kapcsolatos döntésekbe. Bár hiba lenne nem ér-
tékelni az elért eredményeket, ugyanakkor ki kell 
jelentenünk azt is, hogy a nQk oktatása nem t_nik 
elég hatékony eszköznek ahhoz, hogy csökkentse 
a lánygyermekekkel szembeni ellenérzést.

Fontos feltenni a kérdést, hogy miért nem volt 
elég hatékony a nQk oktatása és családi befolyásuk 
növekedése a tekintetben, hogy megszüntesse a 
nQi magzatok szelektív abortuszát. Az iskolázatlan 
anyákhoz képest az iskolázottak sokkal kevés-
bé hagyják sorsukra leánygyermekeiket, de úgy 
t_nik, majdnem ugyanannyira a fiúgyermeket 
részesítik elQnyben. Úgy t_nik, hogy még nem tu-
datosult az emberekben az, hogy mennyire furcsa 
is a lánygyermekeket alsóbbrend_nek tekinteni a 

fiúknál, és hiányoznak az arról szóló ismeretek 
is, hogy mi történik más országokban, ahol nincs 
jelen efféle diszkrimináció a lányokkal szemben.

Itt párhuzamot vonhatunk azzal a vitával, amit 
Adam Smith folytatott Az erkölcsi érzelmek el-
mélete (The Theory of Moral Sentiments, 1759) 
cím_ m_vében arról, hogy az ókori Görögország 
értelmisége készséggel elfogadta a csecsemQgyil-
kosság állítólagos szükségességét. Smith idézi 
például Platón és Arisztotelész szavait, akik védel-
mükbe vették a csecsemQgyilkosság gyakorlatát. 
A brit közgazdász úgy gondolta, hogy a regionális 
értékek hatalmát elsQsorban a tudás törheti meg 
arról, hogy mi történik a világ más országaiban, 
más vidékeken; a tudás arról, hogy mások hogyan 
vélekednek ugyanazokról a problémákról. Smith 
szerint meg kell fontolnunk, hogy milyennek t_n-
het egy helyi szokás tQlünk távolabb élQ emberek 
szemében. Itt nemcsak a cselekvés szabadsága 
kulcsfontosságú, hanem a gondolkodás szabad-
sága is, és a képesség a gondolkodás regionális 
határainak legyQzésére.

Kínában és Dél-Koreában a nQk szerepének erQ-
sítése használt szokásos módszerek – mint például a 
nQk oktatása és gazdasági függetlenségük erQsítése 
– jelentQs eredményekkel jártak. A születendQ gyer-
mekek nemének magzati korban való meghatáro-
zására használt új technikák megjelenésével viszont 
a nQi magzatok szelektív abortusza meglepQen 
gyakori lett a két országban. Ez oda vezetett, hogy 
szervezett közösségi kezdeményezésekkel igyekez-
tek felhívni a nQk figyelmét annak értékeire, hogy 
ne csak fiú, hanem lánygyermekeket is vállaljanak. 
Az ilyen erQfeszítéseknek sokkal több sikere volt 
Koreában, mint Kínában, ahol a születéskori nQ-
férfi arány még az Indiainál is alacsonyabb.

Indián belüli eltérések
Bár a nQk oktatása sem csodaszer, ami egybQl 
megszüntetné a nQk hátrányos megkülönbözteté-
sét, több tényezQ együttes vizsgálatával érdekes 
következtetésekre lehet jutni az egyes indiai régiók 
tekintetében, és észlelni lehet az országot kettészelQ 
választóvonalat. Az északi és nyugati államokban 
egyértelm_en kimutatható a nQi magzatok szelektív 
abortuszának széles körben elterjedt alkalmazása, 
míg a szubkontinens déli és keleti részén található 
államaiban általában nem találunk erre utaló jeleket.
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A világon mindenütt több fiú születik, mint lány, 
és a fogantatáskori nQ-férfi arány még élesebben 
a férfiak irányába tolódik el (a szokásos arányt 
gyakran 910 nQi magzat fogantatásának tekintik 
szemben 1000 férfi magzat fogantatásával). De ha 
azonos ellátásban részesülnek – mint például az 
anyaméhben –, a nQi magzatok életképesebbnek bi-
zonyulnak. Mire a szülésre sor kerül, az európai or-
szágokban a nQ-férfi arány körülbelül 940-950 lány 
1000 fiúgyermek születésére nézve. 2005 és 2010 
között a nQk és férfiak átlagos születéskori aránya 
Európa egészét vizsgálva 943 nQ volt 1000 férfire.

Vannak eltérések az európai országok között, 
amelyek nem tudhatóak be hihetQ módon annak, 
hogy feltételezzük a szelektív abortusz alkalma-
zását, ezért el kell fogadnunk egy „normál” szüle-
téskori ivararány-tartományt. A nagyobb európai 
országokban a nQ-férfi arány: Olaszországban 
941, Spanyolországban 940, Görögországban 939 
és Írországban 935. Ha a 935:1000 arányt (az 
írországi adatot) fogadjuk el standardnak, amely-
hez képest a nQi magzatok szelektív abortuszát 
mérjük, mit lehet elmondani az indiai államokról?

Mivel a születési anyakönyvezés hiányos 
Indiában, a lányok és fiúk születéskori arányát 
úgy számítjuk ki, hogy elQször is megnézzük a 
lányok és fiúk tényleges (a népszámláláskor mért) 
számát a nulla és hat év közötti korcsoportban, 
majd visszafelé számolunk úgy, hogy a 0–6 éves 
korosztályban ismert férfi-nQ arányt módosítjuk a 
halálozási arányokkal a születés és a hatéves élet-
kor között. Ezzel a módszerrel vizsgálva a 2011-es 
népszámlálás adatait úgy t_nik, hogy Észak- és 
Nyugat-India minden államában teljesen egyértel-
m_ bizonyíték van a szelektív abortusz alkalmazá-
sára, méghozzá sokkal nagyobb mértékben, mint 
az ország keleti és déli államaiban. Annak ellené-
re, hogy sok déli és keleti államban megfigyelhetQ 
a nQ-férfi arány csökkenése a gyermekek körében 
a 2001-es és 2011-es népszámlálás között, a szü-
letéskori nQ-férfi arány még 2011-ben is nemcsak 
lényegesen magasabb volt India déli és keleti álla-
maiban, mint az északi és a nyugati államokban, 
de belül volt az ide vonatkozó európai arányok 
tartományán is.

Az adatok alapján meghúzhatunk egy Indiát két 
részre osztó határvonalat, az egyik oldalon a nyu-
gati és északi államokkal (Mahárástra, Gudzsarát, 

Madhja Prades, Uttar Prades, Rádzsasztán, 
Himácsal Prades, Pandzsáb, Harijána, 
Uttarakhand, illetve Dzsammu és Kasmír), ahol 
egyértelm_ bizonyíték van a szelektív abortusz 
széles körben elterjedt alkalmazására, és ahol a 
nQ-férfi arány jóval a 935 nQ/1000 férfi határvonal 
alatt van. Az összes nyugati és északi államban 
még ennél is alacsonyabb (920, sQt sok államban 
ezek közül jóval 900 alatti) ez az arány. Ezzel éles 
ellentétben állnak a keleti és déli államokban – 
Kerala, Karnátaka, Tamilnádu, Ándhra Prades, 
Cshattíszgarh, Dzshárkhand, Bihár, Nyugat-
Bengál és Asszám – mért számok. Ezekben az 
államokban mindenütt (bár Oriszában csak mar-
ginálisan) 935 fölötti az arány. Ebben a régióban 
a szelektív abortusz, ha jelen is van, nem olyan 
jelentQs mérték_, hogy az írországi adatok alapján 
megvont 935-ös választóvonal alá csökkentené 
a nQ-férfi arányt. Mellesleg a bangladesi adatok 
(ahol a nQ-férfi arány a nulla és négy év közötti 
korosztályra vonatkozóan 972) erQsen közelítenek 
az országgal szomszédos Kelet-India adataihoz.

Mi az oka ennek a regionális különbségnek? 
Nem tudok arról, hogy lenne erre a kérdésre 
bármilyen meggyQzQ és egyértelm_ válasz, bár 
ezeknek a nem-specifikus különbségeknek az ösz-
szevetése a nyelvi csoportokkal és a kulturális 
gyakorlatokkal gyümölcsözQ kutatási területeket 
kínál. Minden komoly magyarázathoz szükség 
lesz az India különbözQ hagyományos kultúrái, 
illetve a gazdasági, politikai és társadalmi hatások 
közötti különbségek sokkal teljesebb megértésére.

Bár ezt a fontos kutatást el kell végezni, sok 
szükséges lépés van, amelynek megtételével 
nem kell megvárni a kutatások eredményét. 
Hatékonyabb rendQri fellépésre és nagyobb mé-
diafigyelemre van szükség az elhanyagolt terü-
leteken, beleértve a házasságon belüli nemi erQ-
szakot és a szexuális célú emberkereskedelmet. 
Nagyon fontos, hogy sokkal több figyelmet for-
dítsanak a lányok iskoláztatására. Intenzívebb 
politikai és társadalmi vitára van szükség a 
„fiú-preferencia” sajátos voltával – ill. erkölcsi 
idegenségével és igazságtalanságával – kapcso-
latban, India nagyobb politikai pártjainak pedig 
elkötelezettebbnek kell lenniük aziránt, hogy 
foglalkozzanak a nemek közötti egyenlQtlenség 
kérdésével összefüggQ fQbb ügyekkel.
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Annak alapján, amit eddig megtudtunk, sok 
még a tennivaló, még annak ellenére is, hogy 
idQközben egyre többet tudunk meg az Indián 
belüli regionális jellemzQkrQl és az azokból 
eredQ eltérQ viselkedésmintáról.

(The New York Review of Books)

Hugh Eakin – Alisa Roth

Szíriai menekültek: humanitárius katasztrófa

1.
2011 júniusának elején, nagyjából három hónap-
pal azután, hogy kitört a Basár el-Aszad elleni 
felkelés, a szír kormányerQk megkezdték a felké-
szülést a Dzsiszr al-Sugúr, egy Aleppótól hatvanöt 
mérföldre délnyugatra található lázadó határváros 
elleni nagyszabású támadásra. Azok az esemé-
nyek, amelyek ehhez a hadm_velethez vezettek, 
máig heves vita tárgyát képezik. A város lakói 
azt mondták, hogy Aszad biztonsági erQi lelQttek 
egy fegyvertelen embert a pénteki imákat követQ 
tiltakozó demonstrációk közben. Másnap, a férfi 
temetésén több ezer gyászoló vonult ahhoz a pos-
tahivatalhoz, ahol a biztonsági erQket összevonták. 
Szemtanúk beszámolója szerint a kormányerQk 
mesterlövészei az épület tetejérQl lövöldözni kezd-
tek a tömegre, miközben újabb csapatok érkeztek 
erQsítésként. Ugyanakkor számos beszámoló szól 
arról is, hogy több katona átállt és csatlakozott a 
gyászolókhoz, akik közül többen fegyvereket hoz-
tak magukkal, hogy megtámadják a rezsim erQit. 
A szíriai állami média késQbb azt állította, hogy 
a „fegyveres bandák” 120 katonát mészároltak le.

Annyi bizonyos, hogy egy rendkívül véres 
összecsapásra került sor. Miközben a rezsim erQ-
sítést küldött, hogy visszaszerezzék az ellenQrzést 
Dzsiszr al-Sugúr fölött, a legtöbben elmenekültek 
a város 44 000 lakója, illetve a környezQ terüle-
teken élQk közül. „Felgyújtották a házakat és a 
mezQket, megölték az állatokat. Lövöldözni kezd-
tek és megöltek két családot”, mondta egy magát 
Ladzsiának nevezQ nQ a török közszolgálati rádió 
egyik m_sorában, akivel egy kis törökországi 

faluban találkoztam két héttel késQbb. Ladzsia hat 
gyermekével – akik közül a legfiatalabb akkoriban 
6, a legidQsebb pedig 17 éves volt – menekült el a 
Dzsiszr al-Sugúr közelében levQ gazdaságukról, és 
a határon átkelve törökországi rokonaiknál találtak 
menedéket. „A város mintegy negyven kilométe-
res körzetében levQ falvak egyre inkább elnépte-
lenednek – számolt be egy ENSZ tisztviselQ egy, 
a térségben teljesített tényfeltáró missziója után 
még abban a hónapban. – Dzsiszr al-Sugúr városa 
szinte teljesen kihalt.” Ladzsiához és családjához 
hasonlóan a lakosság nagy része Törökország 
Hatay tartományába menekült. Pk voltak az elsQ 
menekültek abból a több mint kétmillióból, akik a 
szíriai fegyveres konfliktus miatt arra kényszerül-
tek, hogy elhagyják otthonaikat…

A Dzsiszr al-Sugúrban történtek több szem-
pontból is szokatlanul jellemzQek a szíriai pol-
gárháború menetére. Ez volt az elsQ jól doku-
mentált eset, amikor a tüntetQk felfegyverkeztek 
és harcba szálltak a szíriai kormánycsapatokkal, 
illetve ez volt az egyik elsQ alkalom, hogy nagy 
számú szíriai volt kénytelen egy szomszédos 
országba menekülni. Abban az idQben a török 
kormány még nem támogatta a szíriai ellenzéket. 
Törökország azzal töltötte az elmúlt évtizedet, 
hogy gazdasági és politikai kapcsolatokat építsen 
ki az Aszad-rezsimmel, és még reménykedett 
abban, hogy sikerül tárgyalásos úton rendezni a 
helyzetet. Ugyanakkor Törökország szunnita or-
szág, amelynek jelenlegi vezetése nem mentes az 
iszlamista szimpátiától. Dzsiszr al-Sugúr szunni-
ta város volt, amelynek megvolt a maga múltja 
az iszlám aktivizmus terén, és megtapasztalta a 
Szíriában uralkodó, az alavita felekezet által uralt 
Baath-rezsim általi elnyomást is. A menekültek, 
akik Törökországban kerestek menedéket, ha-
marosan az elsQ láncszemeivé váltak a lázadók 
ügyét támogató döntQ ellátási mozgalomnak. 
2011 júliusában, néhány héttel azután, hogy 
találkoztunk Ladzsiával és más szírekkel Hatay 
tartomány határ menti régiójában, a menekültek 
között levQ disszidált szír katonák egy csoportja 
bejelentette a Szabad Szíriai Hadsereg (Free 
Syrian Army, FSA) megalapítását, amelynek 
célja, hogy fegyverrel döntse meg Aszad uralmát.

A Törökországnál sokkal kisebb és sérülé-
kenyebb Jordániában az egyre több szíriai me-


