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koláról, mint azok a diákok és a tanárok, akiket 
„meg akarnak reformálni”.

Rizga szerint nem igazán célravezetQ, hogy 
szabványtesztek pontszámaival mérjük és se-
gítsük a tanulási folyamatot. Rendszerint csak 
az iskolák demográfiai profiljáról tudnak képet 
adni. Így a jómódú fehérek lakta zöldövezeti 
negyedek iskoláit általában „jó” iskoláknak szo-
kás hívni. „Gyenge iskolaként” tartják viszont 
számon azokat az alacsony pontszámot elérQ in-
tézményeket, amelyekbe olyan gyerekek járnak, 
akik nem angol anyanyelv_ek vagy hátrányos 
helyzet_ek. Az elmúlt évtizedben ilyen iskolák 
százai, ha nem ezrei csukták be kapuikat. Rahm 
Emanuel, Chicago polgármestere egyetlen nap 
alatt ötven iskolát zárt be a szülQk, diákok és 
tanárok tiltakozása ellenére. Rizga így ír errQl:

A minQségi oktatásban számító megannyi 
kulcsfontosságú terület – a kritikus gondol-
kozás, a belsQ motiváció, a terhelhetQség, az 
önállóság, a találékonyság és az összefüggések 
felismerésének képessége – nem egykönnyen 
mérhetQ le statisztikailag és számítógépes algo-
ritmusok útján, de a tanárok felismerhetik ezeket 
józan ítélQképességükre hagyatkozva. Az ameri-
kai iskolák középszer_ségének elsQdleges oka 
az, hogy az üzleti életbQl ismert megszállottság-
gal mutatók szerint akar rangsorolni az egyén 
szellemi fejlQdésének bonyolult világában is.

Kristina Rizga korábban azt gondolta, hogy az 
oktatási reform lényege az, hogy a nehézségekkel 
küszködQ iskolák kipróbált modelleket vagy be-
vált gyakorlatokat vesznek át magas tesztpontszá-
mokat elérQ hasonló intézményektQl vagy olyan 
nemzetektQl, ahol jók a diákok eredményei. Aztán 
„elsQ kézbQl” tapasztalta meg, hogy mennyire 
nem m_ködik, ha kívülrQl húznak rá egy tervezetet 
egy iskolára. Minden iskola „egyedi ökoszisz-
témával” rendelkezik, és minden gyerek külön 
egyéniség a maga sajátos érdeklQdési körével és 
szükségleteivel. Tanácsát megfogadhatta volna 
Booker, Christi, és a többi newarki reformer:

Az oktatási reformok csak akkor vezetnek si-
kerre, ha mind a tanároknak, mind a diákoknak 
nagyobb beleszólásuk lesz, és ha (szabványtesz-

tek helyett) komplex, az adott iskolát jellemzQ 
mutatókat használunk, melyek által mélyebben 
megérthetjük, mit jelent a minQségi oktatás, és 
hogyan hozható létre tartós változás valamennyi 
nehéz helyzetben levQ iskolában.

E két könyv szerzQi azt próbálják bebizonyí-
tani, hogy nem lehet nagyszabású elképzeléseket 
rákényszeríteni az emberekre a beleegyezésük 
nélkül. A pénz és a hatalmi szó nem elégséges esz-
közök az iskolák jobbá tételéhez. Akkor történik 
igazi javulás, ha a diákok, a tanárok, az igazgatók, 
a szülQk és a helyi közösség együtt cselekednek a 
gyerekek érdekében. Még inkább megszívlelendQ 
azonban az alábbi tanulság: az oktatás színvonalá-
nak emelése önmagában nem fog minden gyereket 
„megmenteni” a szegénységtQl és az erQszaktól. 
Társadalmi szinten kellene szégyellni magunkat, 
hogy oly sok gyerek tölti mindennapjait ilyen 
kilátástalan körülmények között.

(The New York Review of Books)

Rebecca Compton

SzülQk határok nélkül

CsökkenQ számú nemzetközi örökbefogadások

2016. április elsején az Egyesült Államok 
Külügyminisztériuma nyilvánosságra hozott 
egy statisztikát azokról az amerikaiakról, akik 
2015-ben külföldrQl fogadtak örökbe gyer-
meket. Ez a szám már tíz éve folyamato-
san hanyatlik, és most elérte az utóbbi 35 
év mélypontját. Az Egyesült Államokban a 
nemzetközi örökbefogadások száma pontosan 
75%-kal csökkent a 2004-es csúcs után – a 
többi nyugati országban is megfigyelhetQ ez a 
tendencia. 2004 óta világviszonylatban felére 
csökkent a nemzetközi örökbefogadások szá-
ma. A számadatok értelmezése mindazonáltal 
még vita tárgya. ElképzelhetQ, hogy kevesebb 
gyerek esetében merül fel a nemzetközi örök-
befogadás szükségessége. Vagy az is lehetséges, 
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hogy politikai és kulturális okok állnak annak 
hátterében, hogy kevesebb elárvult gyermek talál 
más országban otthonra.

A nemzetközi örökbefogadás az egyik legsike-
resebb közbenjárási mód világszerte a gyermek 
jóléte érdekében; segít a gyerekeknek, hogy el-
kerüljék a széthullott családok z_rzavarát, az ár-
vaházakat és a nem megfelelQ nevelQotthonokat. 
Ezáltal a „fennmaradó gyerekek” sorsa – arról a 
közel 111 000 gyerekrQl van szó, akiket ameri-
kaiak fogadhattak volna örökbe, ha fennmaradt 
volna a 2004-es arány – továbbra sem rendezQ-
dött. E gyerekek közül sokan olyan országokban 
élnek, ahol vagy nem történt adatgy_jtés, vagy 
politikai okokból meghamisították Qket, ezáltal 
lehetetlenné téve a szakértQknek, hogy számot 
adjanak az örökbe fogadható gyermekekrQl.

Lehetséges, hogy kevesebb gyerekrQl mond 
le vér szerinti családjuk, vagy pedig néhány or-
szágon belül emelkedett a hazai örökbefogadási 
arány az utóbbi tíz évben. Megbízható adatok 
híján azonban az is legalább olyan valószín_, 
hogy e fennmaradó gyerekek jelenleg árvahá-
zakban és nevelQotthonokban sorvadnak, az 
utcán élnek, vagy pedig meghaltak a nem meg-
felelQ gondozás, illetve kezeletlen betegségek 
miatt. Mindent összevéve, a nemzetközi örök-
befogadás életmentQ lehetQség marad e szüksé-
get szenvedQ gyerekek számára, ezért a döntés-
hozóknak kötelessége feltárni az igazi okokat a 
meredeken zuhanó számadatok mögött.

FÉLMEGOLDÁSOK
Az örökbefogadás jól ismert testi, értelmi és ér-
zelmi elQnyökkel jár, és ez így van a nemzetközi 
örökbefogadás esetében is, amikor a gyerekek 
általában jelentQs hátrányokkal érkeznek új 
otthonukba a nem megfelelQ intézeti ellátás, 
elhanyagoltság és bántalmazás következtében. 
Sokan közülük hamar beérik kortársaikat a tes-
ti, érzelmi és szellemi fejlQdés terén, beleértve 
a nyelvi készségek elsajátítását is. Ráadásul a 
befogadó családok általában több pénzt fordí-
tanak gyermekeikre, és más családokhoz képest 
kevéssé valószín_, hogy bántalmazzák Qket.

A nemzetközi örökbefogadáson kívüli egyéb 
lehetQségeknek mind kérdéses a kimenetele. 
A belföldi örökbefogadás elsQre járható útnak 

t_nik a fennmaradó gyerekek megsegítésére, de 
megvannak a hátulütQi is. Az örökbefogadáshoz 
társadalmi megbélyegzettség tapad sok olyan 
országban, ahol korábban virágzott a nemzetkö-
zi örökbefogadás. Egyes helyeken, mint például 
a volt Szovjetunió tagköztársaságaiban olyan 
kulturális hiedelmek tartják magukat, hogy az 
örökbe fogadható gyermekek értelmileg vagy 
testileg fogyatékosak. Más kultúrák, mint pél-
dául a dél-koreai, rendkívül nagy jelentQséget 
tulajdonítanak a család vérvonalának, ami nem 
teszi népszer_vé az örökbefogadást. A kisebb-
ségi népcsoportokból érkezQ gyerekeket nem 
szívesen fogadják örökbe származási országuk-
ban, mint ahogy a fogyatékos gyerekeket sem. 
Az alacsony jövedelm_ országokban a családok 
ritkán kapnak társadalmi és pénzügyi támoga-
tást a speciális nevelési igény_ gyerekekhez, 
akik aránytalanul nagy számban találhatók a 
külföldrQl örökbefogadottak között.

A kutatások alapján úgy t_nik, hogy az intézeti 
nevelés – mely sok országban az árvagyerekek 
számára az elsQdleges ellátási forma – jelentQs 
traumákat okozhat. Az intézeti gyerekek sokkal 
nagyobb arányban vannak kitéve a testi bántal-
mazás, az alultápláltság és a fertQzéssel terjedQ 
betegségek veszélyének. Ezek a gyerekek rend-
szerint nem kapják meg azt a fajta gondoskodást, 
mely elengedhetetlen az egészséges gyermekkori 
fejlQdéshez, még ha ezekben az intézményekben 
ténylegesen oda is figyelnek egészségükre és táplál-
kozásukra. Nagyszabású felmérések – mint például 
a „Bukaresti Korai Beavatkozás Projekt” – szerint 
Romániában, ha elQzQleg intézetben lakó gyer-
mekek családokhoz kerülnek, intézetben maradt 
társaikhoz képest jobban fejlQdik az intelligencia-
szintjük, a nyelvi készségeik, egészségesebb lesz 
viszonyuk gondozóikhoz, kevesebb érzelmi prob-
lémától szenvednek, jobban reagálnak a stresszre, 
és agyi fejlQdésük is az elvárásoknak megfelelQen 
alakul. A tanulmány tényleges összefüggést állapí-
tott meg az intézetben eltöltött idQ és a sejt-szinten 
jelentkezQ, fokozott stressz okozta hatások között.

Bár a nevelQszülQknél való elhelyezés, mely 
általában inkább idQleges, semmint tartós meg-
oldás a gyermek számára, jobbnak bizonyulhat 
az intézeti ellátásnál, nem minden nevelQszü-
lQi rendszer egyforma. Még magas jövedel-
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m_ országokban, mint például az Egyesült 
Államokban is elQfordulhat, hogy a gyerekek 
megfelelQ támogatás nélkül maradnak. Továbbá, 
egy romániai árvákról készült tanulmány kimu-
tatta, hogy az államilag támogatott nevelQszülQi 
rendszer több szorongásos és depressziós esetet 
hoz felszínre, mint egy szakemberek által ösz-
szeállított hasonló célú program, mely anyagi 
erQforrásokkal, képzéssel és háttértámogatók 
csapatával segítette a nevelQszülQket a gyerme-
kek nevelésében. Nem csoda, hogy olyan or-
szágokban, mint például Oroszországban, ahol 
kevésbé erQs lábakon áll a nevelQszülQi rend-
szer, a gyermekek riasztóan magas arányban 
kerülnek vissza intézeti ellátásba: ez évente akár 
gyermekek ezreit érintheti.

A gyermekjóléti programok másik célja min-
denütt a világon a család egységének megQrzése; 
az erre irányuló törekvések mindenekelQtt azt 
akarják elkerülni, hogy a gyermeket kiemeljék 
otthoni környezetébQl, illetve egyesíteni akarják 
a gyermeket vér szerinti családjával. Szinte 
mindenki egyetért azzal a gondolattal, hogy a 
gyermeknek elsQsorban vér szerinti szüleivel 
kell maradnia, amennyiben nem bántalmazzák, 
vagy hanyagolják el; bár ez nem mindig bi-
zonyul a legjobb megoldásnak. Orosz kutatók 
szerint a korábban intézetben lakó gyerekek 
jobban boldogultak örökbefogadó családoknál, 
mint amikor visszatértek saját családjukhoz. Ez 
valószín_leg azoknak a tartósan fennálló kocká-
zati tényezQknek tudható be, melyek eredetileg 
a gyermekekrQl való lemondáshoz vezettek, 
legyen az szegénység, szerhasználat vagy a gon-
doskodás hiánya. Továbbá sok gyermeket hagy-
nak el olyan kényszerhelyzetekben, amikor a 
családegyesítés kulturálisan megengedhetetlen 
vagy nem lehetséges, mint például tizenéves ko-
ri vagy házasságon kívüli viszonyból származó 
terhesség esetén. Ilyenkor az anya élete kerülhet 
súlyos válságba, ha kitudódik terhessége, és 
ezért teljességgel kizárt a családegyesítés.

FELMERÜLP AKADÁLYOK
A nemzetközi örökbefogadás fontos lehetQség 
azoknak a gyerekeknek, akiknek nincsenek gon-
doskodó szüleik, ezért mindenképpen érdemes 
vizsgálni, mi van a meredeken zuhanó szám-

adatok mögött. Valószín_leg a nacionalizmus, 
félreinformáltság és félelem keveréke áll a 
háttérben, még az olyan országokban is, ahol 
több gyerek van szülQ nélkül, mint amennyit a 
rendszer támogatni képes.

A nemzetközi örökbefogadás egyik legfQbb aka-
dályává válhatnak a politikai intézkedések. 2013. 
január 1-jén Oroszország betiltotta az Amerikába 
történQ örökbefogadásokat annak ellenére, hogy 
országszerte gyermekek százezrei élnek nevelQ-
otthonokban. A tilalom vélhetQleg visszavágás 
volt a Washington által elfogadott ún. Magnyickij-
törvényjavaslatért, mely bizonyos orosz politikusok 
esetében vízumtilalmat vezetett be, és befagyasztot-
ta bankszámláikat, miután a visszaéléseket feltáró 
orosz Szergej Magnyickij 2009-ben elQzetes letar-
tóztatás alatt elhunyt. 2004 óta több mint 23 000 
orosz gyermeket fogadtak örökbe az Egyesült 
Államokban, a 2013-as tilalom azonban megálljt 
parancsolt ennek a gyakorlatnak. Az orosz statisz-
tikák nem megbízhatóak, ezért lehetetlen pontosan 
megállapítani, hogy hány gyermeket fogadtak vol-
na örökbe, ha nem létezne a tilalom.

A nemzetközi örökbefogadást akadályozzák az 
olyan aggodalmak, melyek szerint az örökbefo-
gadási folyamat következtében sérül a gyermek 
etnikai, nemzeti és kulturális identitástudata. A 
kutatások bebizonyították, hogy ezek az aggályok 
túlzottak. Lehetséges, hogy az örökbefogadott 
gyerekeknek szokatlan életútjuk miatt kicsit nehe-
zebb lesz beilleszkedniük, de a kutatási eredmé-
nyek azt mutatják, hogy képesek rá, és önbecsü-
lésük nem alacsonyabb, mint nem örökbefogadott 
társaiké. Az egyik tanulmány ténylegesen arról 
számol be, hogy fehérbQr_ családok által nevelt 
koreai-amerikai, illetve fehérbQr_ örökbefogadot-
tak egyenlQ arányban érezték jól magukat saját 
etnikai közösségeikben. Egy másik kutatás arra 
világít rá, hogy az örökbefogadott gyerekek saját 
elmondása alapján lesz_rhetQ az is, hogy a jó 
közérzet nem kötQdik szorosan a szilárd etnikai 
önazonossághoz. Inkább annak az érzésnek a 
függvénye, hogy vajon eredeti és felvett kulturális 
identitásuk békésen megfér-e egymással.

Végül minden probléma közül a nemzetközi 
örökbefogadási folyamat során fellépQ korrupció 
bizonyult a legnyugtalanítóbbnak. Kambodzsában 
és Guatemalában például a szülQi házból elrabolt 
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gyermekekrQl szóló beszámolók keltettek riadal-
mat. Ezek az események arra indították az örök-
befogadás egyes ellenzQit, hogy összemossák a 
nemzetközi örökbefogadást a gyermekkereskede-
lemmel. Ez az összehasonlítás mindenesetre nem 
tesz különbséget az örökbefogadási rendszerben 
megfigyelhetQ megkérdQjelezhetQ tevékenységek 
fajtái között. Óriási a különbség a csempészés 
(beleértve az emberrablást vagy az erQszak alkal-
mazását) és a vesztegetés (melynek alkalmával a 
hivatalnokok csúszópénzt kapnak az örökbefoga-
dással járó ügyintézés meggyorsítása érdekében) 
között. A kettQ fogalmi összezavarása arra kész-
tette némelyik kormányt, hogy az örökbefogadás 
átláthatóságát illetQen szinte teljesíthetetlen elvá-
rásokat fogalmazzon meg, többek között hivatalos 
születési anyakönyvi kivonatot, elQzetesen aláírt 
lemondó nyilatkozatot, részletes rendQrségi je-
lentést, és a szülQséget igazoló DNS-vizsgálatot 
követelnek meg, mielQtt a gyermeket örökbefoga-
dásra bocsátanák. Ezeket az elQírásokat, még ha a 
jó szándék szülte is, gyakran lehetetlen teljesíteni 
az alacsony jövedelm_ országokban, ahonnan a 
legtöbb örökbe fogadható gyermek érkezik. A 
hágai örökbefogadási egyezmény biztosítékokat 
fogalmazott meg a gyermekek jogellenes kül-
földre vitele és a gyermekkereskedelem elleni 
küzdelemhez, viszont egyidej_leg a nemzetközi 
örökbefogadást is megnehezítette. Azaz a mérleg 
nyelve túlzottan a bürokratizmus irányába moz-
dult el, és ez még több késlekedésnek lett okozója, 
akadályozva a gyerekeket abban, hogy elhagyják 
az állami nevelQintézeteket, és szeretQ örökbefo-
gadó szüleikkel éljenek.

Nincs tökéletes megoldás arra, hogy a világon 
mindenütt segíteni tudjunk az elhagyatottság, 
a bántalmazás és az elhanyagolás veszélyének 
kitett gyerekeknek. Minden lehetQségben benne 
rejlenek a kockázatok, és mindegyikük hagy 
maga után kívánnivalót. Tekintettel a nem-
zetközi örökbefogadás kimutatható elQnyeire, 
erkölcsi kötelességünk fenntartani és támogatni 
ezt a rendszert, míg ezzel egy idQben megfelelQ 
biztosítékokat kell találni a szabályok kijátszása 
ellen. Ez a legkevesebb, amivel tartozunk az ott-
honra és szeretQ családokra váró gyermekeknek.

(Foreign Affairs)

Eric Aeschimann – Marie Vaton

Muzulmán feministák

Párizs, a Politikatudományi FQiskola második eme-
leti Chapsal terme egy februári szerdai napon. Itt 
tartja kerekasztal-megbeszélését a muzulmán egye-
temisták szövetsége, egy muszlim közösségi portál, 
a Saalam szervezésében a nQk iszlámban elfoglalt 
helyérQl. A vitát az emelvényen ülQ Ines Safi, 
a Francia Tudományos Kutatóközpont (CNRS) 
elméleti fizikával foglalkozó kutatója nyitja meg. 
Amint a Le Nouvel Observateurnek is elmondta, 
meggyQzQdése, hogy „a Korán szövege a nQk és a 
férfiak spirituális egyenlQségét támasztja alá”.

Így tehát azzal érvel, hogy a Korán sehol nem 
úgy említi Évát, mint akit Isten Ádám oldal-
bordájából teremtett volna, és mint azt, aki az 
eredendQ b_n elkövetéséért felelQs. A Koránban 
a nQ a férfival egy idQben jelenik meg és a spiri-
tuális üzenet címzettje maga az emberi lény (Al-
Insan) függetlenül attól, hogy az férfi-e vagy nQ.

ÖsszeegyeztethetQ a Korán a nQi egyenjogú-
sággal? Franciaországban sokakat meglep az ilyen 
felvetés. 1989 óta, vagyis a fejkendQ-viselésrQl 
szóló elsQ vita óta az iszlámra úgy tekintenek, 
mint egy olyan vallásra, amely ellenzi a nemek 
egyenlQségét, ahogyan az állam és egyház szét-
választását, a demokráciát és a szólásszabadságot 
is… Egyszóval, haladásellenes.

A december 31-én Kölnben történt szexuális bán-
talmazások újabb, rémképekkel teli vitát váltottak 
ki. Egyesek szerint, ami ezen az éjszakán történt, 
az a kultúrák valódi összecsapása volt: a Nyugat, 
mint a nemek egyenjogúságának földi paradicsoma 
az egyik oldalon, szemben a Kelettel, melyet örök 
idQktQl fogva a nQk elleni gy_lölet vezérel. Az 
olyan feministák szerint, mint Elisabeth Badinter 
vagy Caroline Fourest, az iszlám – és az összes 
egyistenhit – a nQket a patriarchátus béklyójába zár-
ja. Választani kell tehát a hit és a szabadság között.

Ám ez a világi feminizmus közel sem ellent-
mondás nélküli. ElQször is azért, mert nem teszi 
kritika tárgyává azt a szerepet, amit Európa a 
nQknek szánt a történelem során. A családon belüli 
erQszak, a munkahelyi egyenlQtlenség, a férfiköz-
pontú társadalom, nem is beszélve a tudományo-
san alátámasztott nQellenességrQl ArisztotelésztQl 


