
57 Early Childhood Matters  2019

Szerető apák, boldog gyermekek: a nemek 
közti átjárhatóság kiterjesztésének lehetőségei  

Helena Duch 
Programme Officer,
Prevent Child Sexual Abuse  
Oak Foundation, Geneva, 
Switzerland

Kate Doyle
Senior Research and 
Program Officer
Promundo-US, 
Washington DC, USA

Anjalee Kohli
Senior Research Officer/
Technical Director 
Passages, Institute for 
Reproductive Health, 
Georgetown University, 
Washington DC, USA

Ruti G. Levtov 
Director of Research, 
Evaluation and Learning
Promundo-US, 
Washington DC, USA

Rebecka Lundgren
Deputy Director, Director 
of Research
Institute for Reproductive 
Health, Georgetown 
University, Washington DC, 
USA

  Amikor egy férfi először válik apává, gyakran nyitottabbá válik új gondolatokra.
   Ha az apák több részt vállalnak gyerekeik életében, kevesebb lesz a családon belüli erőszak és 

tartalmasabb lesz a gyerekek élete
  A REAL Fathers Initiative és a Program P hatékonysága már átfogó léptékben is bebizonyosodott.

Egy ugandai és egy ruandai kezdeményezést mutatunk be, melyek kifejezetten 
az apákra koncentrálnak. Ezekből a programokból is kiderül, hogy milyen 
sokat jelent, ha az apák is részt vesznek a gyermekek gondozásában. 
Az eredményekből az látszik, hogy ezek a módszerek sikerrel alkalmazhatók 
a kisgyerekekkel foglalkozó más fejlesztési programokban is. 

Mindkét kezdeményezés lényege a „rugalmas nemi szerepek” gondolata. 
A fennálló társadalmi elvárások gyakran befolyásolják a családi életet, 
azt sugallják, hogy a férfi kontrollálhatja a nőt vagy kemény módszerekkel 
fegyelmezheti a gyerekeket. Ez a két kezdeményezés ezeken a normákon 
igyekszik változtatni és így orvosolni az egyenlőtlenségeket. Másfelől, a pozitív 
példákra fókuszál, és ezzel a férfiszerepet a szerető apa, a támogató és 
egyenrangú társ irányába igyekszik változtatni.

Egyes kutatások szerint amennyiben az apa pozitív szerepet tölt be 
a nevelésben, a gyerekek érzelmileg is kiegyensúlyozottabbak lesznek, 
könnyebben beilleszkednek a közösségbe és szellemileg is gyorsabban 
fejlődnek. Más kutatásokból azt is tudjuk, hogy ez a megközelítés csökkenti 
a jövőbeni erőszakos viselkedések számát. 

A „Felelős Apák” program Észak-Ugandában született 
a REAL szervezet kezdeményezésére.

Észak-Ugandában – részben a több évtizedes háborús konfliktus miatt – nagyon 
gyakori a párkapcsolati bántalmazás és a gyermekek elleni erőszak. A program olyan 
apákkal dolgozik, akiknek első gyermeke 1 és 3 év közötti életkorú. A programban 
résztvevő apák és partnereik választják ki közösségükből azokat a köztiszteletben 

Az első gyermeküket váró szülőket boldog, izgatott várakozás tölti el, ilyenkor 
különösen nyitottá válnak az újra. Ez a férfiakra talán még inkább jellemző, 
ők ilyenkor különösen nyitottak az apasággal kapcsolatos új gondolatokra. 
Sajnos azonban a legtöbb, szülőknek szóló program csak az anyákra fókuszál, 
és így azokat a társadalmi normákat erősíti, amelyek szerint a gyereknevelés 
leginkább a nő dolga.
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álló férfiakat, akiket azután kiképeznek a fiatal apák mentorálására a pozitív 
fegyelmezés, a nemek egyenlősége és a kommunikáció témájában.

A fiatal apák hat hónapon keresztül havonta egyszer otthoni és csoportos 
mentorálási foglalkozásokon vesznek részt, melyeknek témáival a havonta 
megújuló plakátkampányban is találkozhatnak. Ezt a folyamatot az apák 
eredményeit bemutató, a közösség egészét érintő ünnep zárja. 2013-ban ez még 
csak egy kvázi-kísérleti program volt, ugyanakkor máris jelentősen erősítette 
a pozitív szülői viselkedést, és nagyban csökkentette a párkapcsolati, illetve 
gyermekek elleni erőszakok. Ráadásul az eredmények nagy része 1 évvel 
a program után is stabilan megmaradt.

2015-ben a program egy másik észak-ugandai szociális programba is 
bekapcsolódott, illetve elkezdték használni Uganda legelmaradottabb régiója, 
Karamodzsa gyermekkori fejlesztési központjaiban is. Az eredmények ismét 
bizonyították a módszer hatékonyságát a fiatal apák szülői és kommunikációs 
készségeinek javítása, s ezzel együtt a családon belüli erőszak megelőzése 
terén. Ez a rugalmas, egyszerű, az adott kultúrára alapozó mentorálási modell 
könnyen beépíthető már létező más programokba, világszerte több helyen 
tervezik a bevezetését.

A másik kezdeményezés neve P Program 
és a Promundo ruandai szervezet nevéhez köthető.

Ez abban az időszakban vonja be a férfiakat az új gyermekgondozási formák 
megtartásában, amikor a legnyitottabbak, vagyis partnerük terhességének 
kezdetétől gyermekük első pár évéig. Ezt a módszert Brazíliától Srí Lankán 
és Portugálián át Dél-Afrikáig eddig összesen tíz országban alkalmazzák. 

A módszer lényege, hogy a férfiak és partnereik játékos gyakorlatok, 
szerepjátékok, gyakorlati tevékenységek során megbeszélik és átgondolják 
a hagyományos nemi szerepeket, illetve segítséget kapnak az egyenlőségen 
alapuló, erőszakmentes viselkedési formák megtanulásában. 

Ruandában a Bandebereho (azaz ‚szerepmodell’) nevű kezdeményezés 
a P Program helyileg adaptált változatát alkalmazta, melyben a 
férfiakat bevonta az anya és gyermeke egészségének kérdéseibe (szoros 
együttműködésben a ruandai Férfi Központtal illetve az Egészségügyi 
Minisztériummal). A gyermeküket váró fiatal apákat 15 foglalkozásra hívták, 
melyekből 8 alkalomra a partnerük is csatlakozott. A témák közt szerepelt 
a nemek és a hatalom kérdése, az apaság, a párkapcsolati kommunikáció 
és döntéshozatal, a párkapcsolati erőszak, a gyermekgondozás és –nevelés, 
illetve a férfiak bevonása a nők egészségvédelmének kérdéseibe.

A kísérlet azt mutatta, hogy a programban részt vett férfiak két évvel később 
fele annyiszor alkalmaztak erőszakot női partnerükkel szemben, mint a 

1  A program P program technikai 
információkat és eszközöket 
nyújt az egészségügyi dolgozók 
számára, valamint útmutatást 
a közösségi kampányokhoz, 
de itt a csoportos oktatás körüli 
erőfeszítéseket írjuk le.

„A nemek közötti 
átjárhatóság elmélete 
szerint a nemi 
hovatartozásról 
való gondolkozás 
alapvetően 
befolyásolhatja 
a családi életet.”



59 Early Childhood Matters  2019Fotó: Courtesy of Ojamuge Dickens/Save the Children



60 Early Childhood Matters  2019

„A nemek közötti 
átjárhatóság 
központi kérdése 
a társadalmi normák, 
és ezt a növekedéssel 
egyre nehezebb 
lesz tartani.”

kontrollcsoport tagjai, ráadásul naponta majdnem egy órával több időt töltöttek 
házimunkával. Mind a férfiak, mind a nők sokkal kisebb valószínűséggel 
alkalmaztak fizikai büntetést gyermekeikkel szemben.

További elemzések kimutatták, hogy a férfiak és a nők egyaránt kevésbé 
támogatták a testi büntetést, helyette szívesebben alkalmaztak pozitív 
fegyelmezési technikákat (például elmagyarázták a gyermeknek, miért 
volt helytelen a viselkedése). A kontrollcsoporthoz viszonyítva a résztvevők 
csoportjában a férfiak és a nők is több időt töltöttek azzal, hogy gyermekeiket 
tanították valamire, a férfiak pedig azzal, hogy meséltek, énekeltek nekik, vagy 
játszottak velük.

A P Programot az Abaad civilszervezet nemrég adaptálta Bejrútban libanoni 
és szíriai apák, illetve párok számára.

Konklúziók

A REAL és a P Program tapasztalatai azt mutatják, hogy a rugalmas nemi 
szerepet hírdető, viszonylag egyszerű modellek igen hatásosak, és sikeresen 
beépíthetők más, létező kezdeményezésekbe, például kisgyermekkori 
fejlesztőprogramokba is. A kísérleti projektek, mechanizmusok pontos 
meghatározásán alapuló gondos tervezés lehetővé tette a program 
kiterjesztését térben és időben is – ez pedig kijelölte az egészségesebb, 
boldogabb, a nemek egyenlőségét valló családok felé vezető lehetséges utat 
a világ számos pontján.
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