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Kellemetlen igazságok:
Árt a bölcsőde a gyerekeinknek?
A nők kiharcolták munkahelyi egyenjogúságukat, de ennek ára van
Kisgyermekes szülőként elmondhatom, hogy
bölcsődés csoportok éppúgy léteznek felnőttek,
mint gyerekek számára, és helyi társaságunk se
képez kivételt. Lehörpintjük a kávét, és elkezdünk versengeni, hogy ki aludt a legkevesebbet, míg a gyerekek a háromkerekű bicikliken
vadulnak. A beszélgetés a bölcsődére terelődik:
melyek jók, melyek vannak közel a munkahelyhez, mennyibe kerülnek óránként. Teljesen
érthető lenne a csodálkozás azon, hogy egyáltalán miért is vállalt bárki közülünk gyereket,
olyan buzgón tervezzük menekülésünket. „Épp
most szereltettünk be otthon CCTV kamerás
megfigyelőrendszert – lelkendezett az egyik
anya nemrégiben. – Így nézni tudom az irodából, ahogy játszik, amikor csak akarom.”
Nem merem bevallani anyákból álló baráti körömnek, de amióta gyerekeim vannak,
gyanakvással szemlélem a bölcsődéket. Azt
találom leginkább aggasztónak, hogy milyen
gyorsan mentek végbe ezek a változások. Míg
a szüleim nemzedéke esetleg furcsának találná,
hogy akár féléves csecsemőket reggel nyolctól
este hatig bölcsődébe dugunk, középosztálybeli kortársaim legtöbbjének a szeme se rebben
erre; ez olyan természetessé vált, hogy már
nem is kérdőjelezik meg többé. Valójában a
szülők rendszerint agyondicsérik a bölcsődei
ellátás kínálta összes kényelmet: kedvez az
ingázóknak, és a nap folyamán egyenesen a
telefonunkra küldethetjük a legfrissebb híreket.
A Nagy Anya figyel téged.
De rászánta-e már magát valaki arra, hogy
feltegye a kérdést: vajon jót tesznek-e a böl-

csődék a babáknak? Szülőkből álló kohorszcsoportom példátlan társadalmi kísérletben
vesz részt. A magas ingatlanárak és lakbérek
azt jelentik, hogy a legtöbb családban két szülőnek kell dolgoznia, hogy ki tudják fizetni a
számlákat; ennek következtében gyermekeink
az első olyan generáció, amely többnyire intézményesített ellátásban részesül az egy éves
kora előtti időszaktól kezdve.
A bölcsődékkel kapcsolatos kutatások
– ha végre egyszer sikerül napfényre kerülniük – már önmagukban elegendők ahhoz,
hogy álmatlan éjszakákat okozzanak bármely szülőnek. A pszichológusok a kortizol
sztresszhormon nyugtalanítóan magas szintjét
fedezték fel a bölcsődei ellátásban részesülő
két év alatti gyerekekben – sokkal magasabbat, mint azok esetében, akik nagyszülőkre,
dajkákra vagy bébiszitterekre voltak bízva.
A kortizolról kimutatták, hogy hatással van
a gyermekek érzelmi ellenállóképességére és
jóval később a kamaszkorban a szorongásra és
agresszivitásra való hajlamukra.
A szülők természetesen hallani sem akarnak
erről, különösen akkor, amikor legtöbbünk
számára a bölcsődék jelentik a munkába való
visszatérés egyetlen megengedhető módját.
A legegyszerűbb válasz a kérdés szőnyeg alá
söprése vagy a támadásba lendülés. Nem csoda, hogy Jay Belskyt, az első tudóst, aki összefüggést vélt felfedezni a kortizol és a bölcsőde
között, nőgyűlölőnek bélyegezte a Mumsnet
brit nevelési tanácsadó oldal alapítója, amikor
a tudós megvitatta vele felfedezéseit a Woman’s
Hour női magazinműsorban. Szinte lehetetlen
változtatni a helyzeten, hogy ne úgy hangozzék, mintha az anyákat újból be akarnák zárni
a konyhába.
Még ha egy szülőnek azt is diktálja az ösztöne, hogy egy csak személyesen odafigyelő
gondozót találjon a gyermekeinek – amely
típust a legideálisabbnak tartják a pszicholó-
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gusok – a legtöbb ember számára ez anyagilag
elérhetetlen. A gyermekek gondozása a brit
családok jövedelmének óriási részét – mintegy
harmadát – emészti fel. Hacsak nem vagyunk
sikeremberek vagy nem állnak rendelkezésünkre a nagyszülők, a bölcsődei ellátást bírja
csak el a pénztárcánk. Személy szerint én nem
bánnám, ha anyám közel lakna hozzánk: amikor a gyerekeimről van szó, olyan csodálatos,
akár Mary Poppins. De a munka azt kívánja,
hogy karnyújtásnyira éljünk Londontól, ő pedig kétórányira van tőlünk. Egyre nő azoknak
a családoknak a száma, ahol a családtagok között nagy a földrajzi távolság, emiatt pedig ők
minden eddiginél jobban rászorulnak a fizetett
ellátásra. Tovább ront a helyzeten, hogy mi előreláthatólag hetvenes éveink közepéig dolgozni
fogunk, tehát a probléma csak súlyosbodni fog:
valószínűleg igen kevesen leszünk nyugdíjazásunkkor olyannyira erejünk teljében, hogy
rendszeres gyermekfelügyeletet vállalhassunk
unokáink nevelése során.
Így aztán elballagunk kicsinyeinkkel a bölcsődébe, ahol a papírmunkát magasabbra értékelik az őszintén odafigyelő gondozásnál, és
az alacsony fizetés miatt gyakran cserélődnek
a dolgozók. Nem kell pszichológusnak lenni
annak felismeréséhez, hogy a gondozók állandósága döntő fontosságú a gyermekek jóléte
szempontjából az első években. Ugyanakkor
meglepődik-e bárki azon, hogy a bölcsődei
dolgozók nem ragaszkodnak sokáig munkahelyükhöz, amikor kevesebb az órabérük, mint
egy fodrásznak vagy egy kutyakiképzőnek?
A nők kiharcolták munkahelyi egyenjogúságukat, de milyen áron? A gyermekgondozásra
nagyon is gyakran úgy tekintenek, mint valami
nem túl vonzó, utólag megfontolt feladatra. Ma
már nem lehet visszafordítani az idő kerekét; az
anyaságot vállaló és otthon maradó nők típusa
kihalóban van. A legtöbb szülő, köztük magam
is, szeretné megtalálni a módot a családi élet és
a munkahelyi karrier egyensúlyban tartására.
De hogy mindezt tiszta lelkiismerettel tegyük,
őszinte megvitatásra van szükségünk az ügyben, hogy mi szolgálja legjobban gyermekeink
boldogságát.
(The Spectator)

Niels Anner
Norvégiai hidegháború
Észak-Norvégiában gyakran meghibásodik a
GPS navigációs rendszer. Vélhetően Oroszország
áll a veszedelmes zavarások mögött.
Amikor Norvégiában elindul a mentőautó, bizonytalan, hogy eljut-e a sérültig. Ugyanis az
Északi-sarkvidéken mindig zavarják a GPS
műholdas navigációs rendszert. A mentősök
arra hívják fel a figyelmet, hogy helikopteres és
hórobogós bevetéseik során veszélybe kerülhetnek, amikor – nem egyszer szélsőséges időjárási
viszonyok között – rossz helyen keresnek balesetet
szenvedett embereket. A zavarások miatt emberéletek forogtak kockán, mondta a területi rendőrfőnöknő, Ellen Hætta. Gondok adódnak a hajókkal
is, amelyek helyzetét a tenger helyett hirtelen a
szárazföldön határozza meg a rendszer. Nem beszélve az egész lakosságról, amikor mobiltelefonjaik
helyszínkeresés közben mondják fel a szolgálatot.
Válságos pillanatok a hajók
és a repülők számára
A zavarkeltők Oroszországban vannak – efelől
nincs kétsége a NATO-tag Norvégiának, ahogy a
hasonlóan érintett Finnországnak sem. Az orosz
határ mindössze pár kilométerre fekszik. Azon
túl a Kola-félsziget és Murmanszk található az
[orosz] Északi Flotta katonai létesítményeivel.
Itt és az egész sarkköri térségben repülőtereket
és repülőgép-hordozó tengeralattjáró-kötelékeket szerel fel Oroszország. A Kreml kíméletlen
stratégiába fogott az Északi-sarkvidéket illetően,
ahol az olvadó sarki jég miatt nyersanyagok, új
hajóutak és területek válnak elérhetővé. ÉszakNorvégiában különösen érezhető a feszültség.
Az oslói kormány tiltakozott Moszkvában az
elektronikus hadviselés ellen, és műszaki bizonyítékokkal szolgált a zavaró jelekről. Oroszország
mindezt mereven elutasította. Lavrov külügyminiszter „fantáziadúsnak” nevezte a szemrehányásokat. A GPS-eltérések akkor voltak a legerősebbek, amikor a NATO 2018 őszén a Trident
Juncture nevű nagyszabású hadgyakorlatát tartotta Norvégiában és Svédországban. A probléma
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