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Patricia Cohen és Tiffany Hsu

A járvány tönkreteheti a dolgozó anyák 
egy egész nemzedékét 

Az otthonról végzett munka rávilágított arra, 
hogy a nők vállára több teher nehezedik ott-
hon, és még rontott is ezen a helyzeten. Most 
az újranyíló irodák követelhetnek másfajta 
áldozatokat a nőktől karrierjük szempontjából.

A világjárvány alatti munkavégzés igen kü-
lönböző dolgokat jelentett Virginia Dressler és 
férje számára.

Dressler teherszállító sofőrként továbbra is 
végezte munkáját Ohio állambeli newbury-i 
otthonuk környékén, míg Virginia a hároméves 
ikrek gondozásával töltötte napjait. Csak akkor 
tudott a munkájával foglalkozni, amikor férje 
este 6-kor hazaért: körülbelül hajnali 2 órakor 
fejezte be nyolcórás műszakját a Kenti Állami 
Egyetem digitális könyvtárosaként.

Később Dresslert szabadságra küldték, és át-
vállalta a gyermekgondozási feladatok egy részét. 
Most azonban a gazdaság újraindulásával Virginia 
Dresslert egyre több aggodalommal tölti el annak 
lehetősége, hogy vissza kell mennie a kampuszra: 
Épp csak elkezdtek kinyitni az óvodák, de korláto-
zásokkal. Ki fog így gondot viselni a gyerekeikre? 
„Mindig ez jár a fejemben – mondja. – Van A 
tervünk, B tervünk és C tervünk.”

Mivel a járvány mind a munkahelyen, mind 
otthon felborította az életet, a nők hordozzák 
ennek a tehernek a túlnyomó részét, és való-
színűbb, hogy ők vesztik el munkájukat, illetve 
hogy az ő vállukra szakadnak a bezárt iskolák 
és óvodák miatti terhek. A fokozatos újranyitás 
nem oldja meg, hanem inkább bonyolítja a prob-
lémákat sok dolgozó anya számára – kiszorítja 
őket a munkaerőpiacról vagy részmunkaidős 
állásokba kényszerülnek, míg otthoni feladataik 
egyre szaporodnak.

Ennek hatása egy életen át érezhető, mi-
vel csökkenti munkaképességüket és állásle-
hetőségeiket. „A nők akár egy egész nemze-
déke megszenvedheti ezt – nyilatkozta Betsey 
Stevenson, a Michigeni Egyetem közgazdász 
és közpolitika-professzora a terhes nőkkel és 

a dolgozó anyákkal kapcsolatban, akiknek a 
gyerekei túl fiatalok ahhoz, hogy egyedül le-
hessenek. – Jelentős mennyiségű időt töltenek 
a munkaerőpiacon kívül, és életpályájukon 
nagyon beszűkülnek az előrelépési lehetősé-
gek.” Azoknak a nőknek, akik gyermekeik 
gondozása miatt kiesnek a munkaerőpiacról, 
gyakran nehézséget okoz az újbóli belépés, és 
minél több időt töltenek távol, annál nehezebb. 
A gazdasági válság még sötétebbé teszi az 
árnyoldalakat. A reálbérek sokkal nagyobb 
arányban és huzamosabb ideig csökkennek az 
ilyen időszakokban, a munkájukat most elvesztő 
dolgozóknak pedig valószínűleg kevésbé lesz 
biztos munkahelyük a jövőben. „Még annak a 
veszélye is fennáll, hogy az elmúlt évtizedekben 
megszerzett kevéske előny is elveszik”, figyel-
meztetett az ENSZ egy nemrégiben készült je-
lentése a koronavírus nőkre gyakorolt hatásáról.

A visszaesés sajátos pillanatban következett el. 
Februárban, épp mielőtt a vírus terjedni kezdett 
volna az Egyesült Államokban, a dolgozó nők rit-
ka mérföldkőhöz érkeztek – ők tették ki a nemzet 
nem mezőgazdaságban dolgozó polgári munka-
erejének több mint felét. Ennek ellenére arány-
talan rész jut nekik a házimunkában. Egy köz-
elmúltban végzett gazdasági kutatásból kiderül, 
hogy szokásos munkaidő-beosztás mellett a teljes 
munkaidőben dolgozó házaspárok körében a nők 
látják el a gyermekgondozási feladatok közel 70 
százalékát. Ez a teher túlzottan megnövekedett, 
mivel az iskolák és hasonló helyek bezártak, a 
takarítási és a gyermekfelügyeleti szolgáltatások 
pedig korlátozottan lettek elérhetők.

„Ez a járvány rámutatott az amerikai társa-
dalom néhány, mindig is meglévő gyenge pont-
jára – mondta Stevenson asszony, az Egyesült 
Államok munkaügyi hivatalának volt vezető 
közgazdásza –, ezek egyike pedig az, hogy 
még nem fejeződött be a folyamat, amelynek 
során a nők valóban egyenlő szerepet vállalnak 
a munkaerőpiacon.”

A Boston Consulting Group stratégiai ta-
nácsadó cég jelentése szerint a járvány kitörése 
óta a szülőknél nagyjából megkétszereződött a 
neveléssel és a házimunkával járó idő: ez heti 
30 óráról 59-re emelkedett, amelyből a nőkre 
átlagosan 15 órával több jut, mint az apákra. 
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Még a covid–19 előtt is inkább a nőket jelle-
mezte, hogy aggódtak a munkahelyi teljesítmé-
nyük és a testi-lelki egészségük miatt, illetve 
hogy kevesebbet aludtak. 

Az eddig is meglévő egyenlőtlenségek je-
lenleg mintha „szteroidlöketet” kaptak volna, 
mondja Claudia Goldin közgazdaság-profesz-
szor a Harvard Egyetemről. S mivel a munka-
helyek a naplózott órákat szokták jutalmazni, a 
nők még inkább hátrányba kerülnek. „Ahogy 
újraindul a munka, a férjek lépéselőnyben van-
nak”, és ha a férj többet dolgozik, kevesebbet 
kell a feleségnek.

Ellen Kuwana 51 éves. Heti 32 órát dolgo-
zik álmai állásában, ahol biotechnológiai cé-
gek tudományos kommunikációját bonyolítja 
egy stratégiai kommunikációs cégen keresztül, 
valamint legalább heti 15 órát tölt természet-
tudományi kiadványok szabadúszó szerkesz-
tőjeként. A járvány ugyanakkor azt jelentette, 
hogy férje, aki gyermektüdőgyógyászként és 
egyetemi tanárként dolgozik Seattle-ben, többet 
töltött munkával a szokásos heti 80 órájánál. 
Tizenhét éves lányuknak online kellett letennie 
az ún. Advanced Placement vizsgát előrehozott 
felsőfokú szintű tárgyakból, és így tudott részt 
venni egyetemi nyílt napokon, tizenkilenc éves 
nagylányuk pedig hazajött Los Angelesből a 
Kaliforniai Egyetemről. Kuwana asszony szülei 
számára is intézi a bevásárlásokat, akik saját 
külön lakóhelyükön élnek a karantén ideje alatt. 
Továbbá elkezdett működtetni egy önkéntes 
szolgálatot, amely több mint 12 000 adag ételt 
visz ki naponta a frontvonalban dolgozóknak.

Áprilisban Kuwana asszony feladta az állá-
sát, ami eddigi legjobban fizető munkája volt. 
Több mint nyolc órát töltött naponta laptopja 
felett görnyedve a konyhában, amíg munkáját 
végezte, majd további hat órát az önkéntes te-
vékenységgel, amelyet nem akart abbahagyni. 
A megerőltetéstől rosszabbodott jobb könyö-
kében az ízületi gyulladás. „Őrültség ilyen-
kor feladni az állásunkat, de túl sok volt: a 
munkamennyiség ugyanaz maradt, miközben 
megváltoztak a munkafeltételek, megváltozott 
a szorongási szint, és a figyelmet elterelő dolgok 
mennyisége is – mondta Ellen. – El kellett jutnom 
addig a pontig, ahol bevallottam magamnak, 

hogy nem tudok mindent elvégezni.” „Ezzel 
együtt egyéniségemnek akkora része kötődik 
szakmai munkámhoz, hogy nagyon nehezemre 
esett megválni tőle” – tette hozzá.

A családi kötelezettségek és az alacsonyabb 
bérek mindig is bizonytalanná tették a női 
munkaerő helyzetét. A nők gyakran otthagyják 
vagy elvesztik munkájukat, ha egy beteg gye-
reket vagy idős hozzátartozót kell gondozni. 
A sovány fizetésekkel nehezebb indokolni, 
hogy munka helyett inkább az otthonmaradást 
választják, még akkor is, ha a második fizetés 
elvesztése csökkentheti a család életszínvona-
lát. Azokban az országokban, amelyek átfo-
góbb támogatást nyújtanak a családok számára 
– például Németországban, Franciaországban, 
Kanadában és Svédországban – a nők jelentő-
sen nagyobb arányban vannak jelen a munka-
erőpiacon. Mivel bezártak a bölcsődék és az 
óvodák és nincsenek nyári táborok, és továbbra 
is fennállnak az egészségügyi aggodalmak a 
nagyszülőkkel és azokkal kapcsolatban, akik a 
gyerekfelvigyázók nem hivatalos hálózatát al-
kotják, némely dolgozó nőnek nem marad más 
választása, mint hogy feladja állását. Az sem 
derült még ki, hogy vajon rendesen kinyitnak-e 
az iskolák, nem pedig szakaszos vagy részmun-
kaidős ütemezéssel az őszi időszak kezdetekor.

Az egyedülálló anyákra különösen nagy 
nyomás nehezedik. Karin Ann Smith fizetési 
csekkje épphogy fedezte költségeit, amikor 
vállalkozóként dolgozott az Egyesült Államok 
Oktatási Minisztériumában. Ki kellett fizetnie 
az orvosi számlákat 13 éves fia számára, aki 
a betegsége miatt állandó fáradtságot érez és 
akinek fájdalmai vannak emiatt, valamint diák-
hitelt kapott két diplomájáért és havonta 1650 
dollár (kb. 480 000 forint) bérleti díjat egy 
lakásért a Florida állambeli Jupiterben.

Miután az 52 éves asszonyt március köze-
pén elbocsátották, gyakran olyan nyomasztónak 
érezte helyzetét, hogy a fürdőszobában a megen-
gedett zuhany alatt sírta ki magát. Két hónapon 
keresztül nem kapott munkanélküli biztosítást, 
miután megigényelte azt, és utána is csak azt 
követően, hogy üzenetekkel ostromolta az ösz-
szes állami tisztviselőt, akit fel tudott kutatni a 
LinkedIn-en. Főbérlője azzal fenyegette, hogy 
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kilakoltatja, míg végül Smith asszonynak sike-
rült a megyétől bértámogatást kiügyeskednie. 
500 dolláros megtakarítása gyorsan elfogyott, 
élelmiszerjegyet kérvényezett, továbbá eladott 
néhány régi játékot a Facebookon, sőt jóindulatú 
idegenektől fogadott el kisebb adományokat a 
Twitteren. Smithné asszony nem számít arra, 
hogy ősz előtt másik állást talál – addigra pedig 
már rég feléli munkanélküli segélyét. „Annyira 
nyomaszt – semmi másra nem tudok gondolni – 
mondja. – Nincs segítség. Nincs kiút. Ha amiatt 
aggódunk, hogy lesz-e tető a fejünk felett, ami-
kor ilyen alapvető dologról van szó, akkor nem 
foglalkozunk azzal, hogy sínen van-e a karrie-
rünk vagy elég jól hangzik-e az önéletrajzunk.”

Annak ellenére, hogy sok dolgozó anyának 
elég szűkösek a választási lehetőségei, szá-
mos közgazdász továbbra is azt reméli, hogy a 
családokra gyakorolt fokozott nyomás hosszú 
távon olyan szerkezeti és kulturális változásokat 
kényszeríthet ki, amelyekkel jól járhatnak a nők: 
kedvezőbb gyermekgondozási rendszert; rugal-
masabb munkaidő-beosztást; sőt akár annak az 
őszintébb elismerését olyan partnerek részéről, 
akik életükben először voltak kénytelenek ott-
hon maradni, hogy néha mennyire megterhelő 
egy kisgyerekes háztartást ellátni. „Úgy talál-
juk, hogy azok a férfiak, akik otthonról tudnak 
dolgozni, 50 százalékkal többet segítenek a 
gyerekek gondozásában, mint akiknek nincs 
lehetőségük otthoni munkavégzésre – mondta 
el Matthias Doepke, az Északnyugati Egyetem 
nonprofit magán-oktatási intézmény és kutatóin-
tézet közgazdásza, és a koronavírus kitörésének 
nőkre gyakorolt aránytalanul negatív hatásáról 
szóló, nemrégiben megjelent tanulmány társ-
szerzője. – Ez végső soron előmozdíthatja a 
nemek közötti egyenlőséget a munkaerőpiacon.” 
Az olyan cégek, mint a Salesforce, PepsiCo, 
Uber és a Pinterest nemrégiben írásban tettek 
ígéretet, hogy több rugalmasságot és erőfor-
rást kínálnak a dolgozó szülők számára, és 
sok vállalkozás enyhítette szigorú álláspontját a 
távmunkát illetően. Valószínű, hogy megszokot-
tabbá válik majd a fokozatos munkakezdés és az 
üzleti utak száma is csökkenni fog. „A tényleges 
járványnál minden bizonnyal jóval tartósabb-
nak bizonyulnak majd az általa okozott sokk 

következményei – legyenek azok akár jók, akár 
rosszak” – mondta Matthias Doepke.

Mindenesetre, a közeljövőben nemigen van 
kilátás a dolgozó anyák helyzetének javulására. 
Mallory McMaster és férje rendkívül meg-
terhelő munkát végeztek – Mallory egy kom-
munikációs céget működtetett Clevelandban, 
férje pedig egy induló vállalkozásnál dolgozott. 
Kétéves kisfiúk, Arlo öthetes kora óta böl-
csődébe jár. Az utóbbi pár hónapban azonban 
a 33 éves McMaster asszony hajnali 3-tól 
reggel 8-ig dolgozott, aztán délig hol a fiával, 
hol a munkájával foglalkozott, onnantól kezd-
ve pedig férje vigyázott gyermekükre. Ahogy 
Mallory ügyfelei térnek vissza irodáikba, alig 
győzi a munkát.

„Mindenki telefonhívásokat és találkozókat 
ütemez be, értekezleteket tervez, mert lelke-
sen bele akarják vetni magukat a munkába 
– mondta. – Ez nagyszerű idő lenne az olyan 
vállalkozások számára, mint az enyém, hogy 
felfussanak, de nincs időm új ügyfeleket keres-
ni, frissíteni a weboldalamat, mert nem tudom 
bölcsődébe vinni a kisfiamat. Ez sok szempont-
ból akadályoz, és ezek sokkal hosszabb ideig el 
fognak tartani, mint a karantén.”

(The New York Times)

Ronald F. Inglehart

Lemondtunk Istenről? 
A vallás világszintű hanyatlása

A huszonegyedik század legelején újjáéledő-
ben volt a vallásosság. A kommunizmus és a 
Szovjetunió összeomlásával keletkezett ideo-
lógiai vákuumot az ortodox kereszténység töl-
tötte be Oroszországban és más posztszov-
jet államokban. A vallásosságát nem titkoló 
evangelikál keresztény George W. Bush elnökké 
választása az Egyesült Államokban arra utalt, 
hogy az evangelikál kereszténységnek1 mint 

1 Az evangelikalizmus (vagy evangelikál mozgalom, 
evangéliumi keresztyénség) egy keresztény moz-
galom és teológiai irány a protestantizmuson belül.


