
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 

Azt a feladatot kaptam, hogy mindössze tíz percben mondjam el Önöknek, hogy milyen sokat is 
köszönhetünk a nőknek általánosságban és különösen a környezetvédelem terén. Nemes kérés, de az 
idő rövidsége miatt egyáltalán nem könnyű feladat. 

Aktív és kevésbé aktív médiafogyasztóként is igen gyakran hallhatunk a mindennapjaink során zöld 
témák sokaságáról: legyen szó energiapolitikáról, a megrendezésre kerülő különböző világcsúcsokról, 
az élelmiszeriparról vagy akár a politikai döntéshozatalról. Mégis van egy dolog, egy olyan aspektusa 
a környezetvédelmi témának, amely méltatlanul kevésszer kerül a média napirendjére. Ez pedig az 
otthonteremtők, a nők, az anyák vitathatatlan szerepe a környezetvédelemben.  

Lehet, hogy az idők kezdetén Éva elkövette a legsúlyosabb környezetkárosítást annak a bizonyos 
almának a leszakításával, de meggyőződésem, hogy a radikális ökofeminizmus nem a vezeklés 
egyetlen módja. 

Ma azért vagyunk itt, hogy a túlzások helyett a valóságról beszéljünk. 

Egyáltalán nem véletlen ugyanis, hogy az ENSZ célzottan egy világnapot szentel a vidéki nők 
tiszteletére. Szerencsére egyre többen ismerik fel azt is, hogy a nőknek ahogy mindig is, most is döntő 
szerepe van a háztartások fenntartásában. Sőt ennél jóval többért felelnek: a nők döntő érdeme az őket 
körülvevő közösségek fenntarthatóságának biztosítása.   

A világon számos olyan ország van, ahol a nők kezelik az üzemanyag forrásokat, a vízkészleteket, ők 
felelnek az erdőkért és a mezőgazdaságért. A fejlődő országokban az élelmiszerek 60-80%-át is nők 
állítják elő, ugyanakkor az öröklési törvények és a helyi szokások gyakran megakadályozzák őket 
abban, hogy saját földtulajdont szerezzenek.  

Hogy magyarázatot kapjunk arra, miért van jó kezekben a Földünk a nőknél, egészen a női természet 
zsigeri elemeiig kell visszatérnünk.  

Ugyanis a női természet elválaszthatatlan része a gondoskodás, az empátia, a tudatos tervezés a jövőt 
illetően. Általánosságban az is elmondható a nőkről, hogy sokkal inkább hajlamosabbak arra, hogy 
tegyenek egy adott közösségért és felelősséget vállaljanak érte és ezek a jellemvonások rávetülnek a 
környezeti attitűdjükre is. 

Számos környezetszociológiai kutatás bizonyítja, hogy az ún. környezetbarát magatartási formák az 
otthonteremtés tekintetében – gondolok itt a bevásárlásra, a hulladékgyűjtésre, az 
energiagazdálkodásra – sokkal jobban jellemzik a nőket, mint a férfiakat általánosságban. 

Miért fontos ez? Felmérések szerint, ha az amerikai háztartások fenntarthatóbban működnének – és itt 
most nem kell semmilyen drága technológiai újításra gondolni – azzal 7 százalékkal csökkenteni 
tudnák az Amerikai Egyesült Államok üvegházhatású gáz kibocsátását.  

De nem kell a tengerentúlig mennünk, a saját lakossági attitűdfelméréseink is azt bizonyítják, hogy a 
környezetbarát magatartás jobban jellemzi a nőket, a fiatal(abb) felnőtteket és a magasabban képzettek 
egyéneket. 

Mit is jelent mindez konkrét cselekedetek szintjén? Számokra lefordítva, egy közelmúltban végzett 
angolszász közvéleménykutatás szerint nem mást, minthogy amíg a nők 77%-a hasznosítja újra a 
hulladékot, addig a férfiak tekintetében ez csak 67%. De ugyanez a különbség figyelhető meg a 
vízpazarlás mérséklésében, a komposztálásnál vagy a hőveszteség csökkentésében is. A nők 22%-al 
kisebb karbon-lábnyomot hagynak, mint a férfiak – és nem csak azért, mert valóban kisebb a lábuk.  



A magyar adatokat figyelembe véve említésre méltó egy 2020-as reprezentatív kutatás a Kopp Mária 
Intézettől. Ebből az derült ki, hogy a magyar nők 63%-a elkötelezett a természetes környezet védelme 
iránt. Ez a férfiak esetében csupán 53%. 

És most hadd romboljak le egy sajnos egyre népszerűbb, ám annál károsabb vélekedést is! 

Az utóbbi években sokat hangoztatott narratíva lett a progresszív környezetvédők részéről, hogy a 
Földünket csakis azzal tudjuk megmenteni, ha csökkentjük a karbonlábnyomunkat. Ennek a 
legkézenfekvőbb megoldása szerintük, ha nem vállalunk gyereket, hiszen így meg sem adjuk az esélyt 
annak, hogy bárki is lábnyomot hagyjon maga után. Arról, hogy ez a gondolatmenet hány helyen hibás 
logikailag és szakmailag is, egy külön szemináriumot tudnék tartani. 

A Kopp Mária Intézet által végzett 2020-as kutatás azonban arra is rávilágít, hogy az anyáknak milyen 
kiemelten fontos szerep jut a zöld gondolat népszerűsítésében. A magyar gyermekes családok 65 
százaléka bevonódik és elkötelezett a környezetvédelmi kérdésekben – szelektíven gyűjti a szemetet, 
akár részt is vesz ilyen jellegű akciókon, igyekszik nem túlfogyasztani – amivel szemben a 
gyermektelen felnőttek csupán 42%-a mondható környezettudatosnak. Itt szeretnék rávilágítani arra, 
hogy milyen nagy veszteség, ha pont olyan emberek tagadják meg a gyermekvállalást, akik a 
legtudatosabb viselkedésmintát tudnánk áthagyományozni az utódaikra. 

Nem meglepő módon az anyák szerepe a fiatalok részéről e tekintetben is igen magasra értékelt. A 
négy évente elvégzett nagymintás, Kárpát-medencét felölelő ifjúságkutatás idén közölt adatai szerint a 
fiataloknak az elsődleges példaképei a környezet megóvásában, nem az influenszerek vagy a celebek, 
hanem elsősorban az édesanyjuk és a pedagógusaik.  

A nők kezében ott egy eszköz, ami pedig nem más, mint a példamutatás. Ha az őket körülvevő 
környezetük, családjuk, gyermekeik, sőt munkatársaik látják a környezettudatos attitűdjüket, az erre 
fordított energiát, sokkal könnyebben választják ők maguk is ezt az utat.  

A Mintel közvéleménykutatása szerint a nők hajlamosabbak arra, hogy tömegközlekedéssel utazzanak, 
saját bevásárlótáskával menjenek el vásárolni, és többet fizessenek a környezetbarát termékekért. A 
nemek közötti különbség e tekintetben természetesen a hétköznapi életben eltérő nemi szerepekből is 
ered. 

A klímaváltozás kezelése nagyon összetett. Folyamatos vita zajlik azzal kapcsolatban, miért felelősek 
a cégek és miért az individuum, az egyén. Ez utóbbi esetben, amikor az egyéni cselekvésről beszélünk, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kutatások és a mindennapi tapasztalatok is azt mutatják, hogy 
a családok többségében a nők intézik a bevásárlást és a közös bevásárlások esetében is a nők azok, 
akik elsöprő többségében meghatározzák, hogy mi kerüljön a kosárba. 

A fentiekből két dolog egyértelműen kiderül: 

Az első megállapítás, hogy nekünk, férfiaknak van még hová felzárkózni, ha környezetvédelemről van 
szó. A második megállapítás, hogy a hagyományos családmodell és a hagyományos női szerepek, 
melyek oly sokszor kerülnek a progresszív világ támadásainak kereszttüzébe, valójában 
nagymértékben járulnak hozzá a természeti értékeink megóvásához.  

Én tehát azt javaslom, hogy az átalakuló, zöldülő világunkban is ragaszkodjunk hagyományos 
értékeinkhez. Ha teret engedünk a női felelősségvállalásnak és gondoskodásnak, a világunk jobb 
hellyé válik. Ebben mindannyian biztosak lehetünk. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! 


