
"Fogságban nem szaporodunk"
A családon belüli erőszak ellen és a fideszes politikusok ezzel kapcsolatos nézetei ellen is tiltakoztak a Kossuth téren vasárnap
délután. A tüntetés "előkészítette" a parlament hétfői döntését. A képviselőknek egy népi kezdeményezésről kell dönteniük -
viharos előzmények után.

 

K. Istvánné Rózsa. Férje felvágta a hasát és kiszedte a belső szerveit - ez állt a családon belüli erőszak áldozatait jelképező egyik vörös
sziluetten a Nők Lázadása Csoport tegnapi tüntetésén.

 

A vártnál talán "kisebb" Kossuth téri rendezvény felszólalói nem "csak" a nők, gyermekek, sőt, sokszor férfiak által elszenvedett erőszakos
bűncselekmények visszaszorításáért, hanem a nők társadalmi megbecsülését és egyenlőségét megkérdőjelező fideszes hozzászólások
ellen is demonstráltak. A civil jogvédők szerint a családon belüli erőszakkal kapcsolatos Btk.-módosítás körül fellángolt vitákat, amelyek
mára a két nem magyar társadalomban elfoglalt helyéig hatolnak, a Fidesz aktuális álláspontjától függetlenül folytatni kell.

 

A hatalmi megnyilatkozások ugyanis nem csak e tényről, hanem a magyar társadalom többségéről, a magyar nőtársadalomról, mint
politikailag is meghatározó csoportról - "a többségi kisebbségről" - szól. Épp ezért maga a demonstráció is több volt, mint az erőszak
áldozatai melletti tanúságtétel, illetve figyelemfelkeltés. A tüntetők - akik között civil és szakszervezeti tömörülések, a demokratikus politikai
pártok képviselői és számos közszereplő is megjelent - "Ti már nagyon terhesek vagytok nekünk" feliratú transzparensekkel, s Varga István
fideszes képviselő, illetve hasonszőrű "haverjai" távozását követelő rigmusokkal is kifejezték nem tetszésüket a hatalom lévők
mentalitásával szemben.

 

A tüntetés "apropója", hogy a családon belüli erőszak elleni népi kezdeményezésről ma dönt a parlament. A országgyűlés júniusban
fogadta el az új büntetőtörvénykönyvet, de a képviselők 80 százalékos többséggel úgy döntöttek, nincs szükség arra, hogy a családi belüli
erőszaknak legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása. Ezután civilek aláírásgyűjtésbe kezdtek, és több mint 100 ezren támogatták, hogy
a parlament tárgyalja a kérdést. Ennek vitája volt múlt hétfőn, s Varga István fideszes képviselő többek között úgy érvelt, "...a nők az
önmegvalósítás, emancipáció mellett elfelejtenek gyereket szülni. ... Majd ha mindenki megszülte a maga két-három vagy négy gyerekét,
akkor mehet önmegvalósítani meg emancipálódni". Az is elhangzott, hogy "a rossz értelembe vett női magatartás hozta be a családi
erőszakot."

 

A Facebookon spontán tüntetés szerveződött, először kedden délután demonstráltak a felháborodott nők és férfiak. Akik azt is hiányolták,
hogy a Fidesz nő tagjai nem határolódtak el párttársaik kijelentéseitől. Végül Selmeczi Gabriella, a párt szóvivője Rogán Antal
frakcióvezetővel közös közleményt adott ki. Eszerint nem tudnak ugyan azonosulni Varga István szavaival, ám úgy vélték, "azok, akik ezt a
vitát erőltetik, nem a valódi megoldást keresik, csupán a közfigyelmet akarják magukra irányítani". Pénteken azonban Rogán mégis
bejelentette: "meghajlok a hölgyek akarata előtt", ezért azt javasolja a Fidesz-frakciónak, támogassa a népi kezdeményezést.

 

A KDNP is reagált. A "családon belüli erőszak" kifejezést is a család intézménye ellen hatónak vélték, ami a valóság eltorzítását
eredményezheti. Helyette a "párkapcsolaton belüli erőszak" megjelölést javasolták. Pedig a családon belüli erőszak nemcsak a párok
közötti konfliktusról szól, a gyerekek, az idős, vagy fogyatékkal élő hozzátartozók ugyanúgy lehetnek áldozatok.

 

A szakembereknek éppen az a problémájuk, hogy a vita politikai síkra terelődött. A nyilatkozatok alapján egyértelmű, hogy a képviselők
tájékozatlanok a témában. Egyetlen pontban sem jutottak előbbre. De nem csak a politikusokra jellemző a tudatlanság. Egy kutatás egyik
legmegdöbbentőbb adata, hogy a 18 éven felüli magyar nők 35 százaléka szerint a megerőszakolt nők nagy része maga is tehet arról,
hogy áldozattá vált. Az áldozatok mindössze 13 százaléka jelentette fel bántalmazóját.

 

Megdöbbentő
 

Statisztikák és a kutatások alapján becsülték meg, hogy a nemi erőszak elkövetőinek 99 százaléka büntetlen marad Magyarországon. A
nők 20 százaléka szenvedett el gyerekkori szexuális bántalmazást. Az unió országaiban nálunk legalacsonyabb a nemi erőszak miatt
megindult büntetőeljárások aránya. Magyarországon minden hónapban legalább egy gyerek, és minden héten legalább egy nőt bántalmaz
a családtagja.

 

A tüntetésen készült fotókat megtekintheti itt: Nők lázadása a Kossuth téren
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