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Skandinávia mint „normatív éllovas” 
a gyermekjogok terén
Környei Ágnes

A tanulmány célja, hogy egy konkrét példán mutassa be a nemzetközi kapcsola-
tok konstruktivista megközelítését, annak hatékonyságát. Az emberi jogok ké-
zenfekvő téma, hiszen a konstruktivizmus éppen az elvek, értékek és normák 

tanulmányozását tartja döntőnek. A normákat e felfogás szerint nemcsak a nemzetközi 
kapcsolatokra ható külső adottságként kell kezelni, de a társadalmon belüli normák 
szerepét is vizsgálni kell. A norma nem elvont fogalom, hanem konkrét magatartás-
ra irányul, és befolyással van az egyének, csoportok magatartására. Az emberi jogok 
vizsgálatára kiválóan alkalmas módszer a konstruktivista felfogás, hiszen az emberi 
jogok, azaz a normák megsértése nem jelenti azok létezésének megkérdőjelezését, a 
normák alapját adó értékek továbbra is sértetlenek. Az államok azonban különböző-
képpen viselkednek az értékközösségen alapuló, az emberi jogok érdekében tevékeny-
kedő nemzetközi szervezetekben, ami az eltérő nemzeti identitásokra, politikai kultú-
rára vezethető vissza. Az emberi jogok vizsgálatát segíti a konstruktivista megközelítés 
egy másik alaptétele is, nevezetesen a nem állami szereplők (nemzetközi szervezetek, 
nem kormányzati szervezetek, transznacionális vállalatok) bekapcsolása a nemzetközi 
viszonyok elemzésébe. Mint Kiss J. László1 is utal rá, az emberi jogok kérdései remek 
példák a konstruktivista szemlélet bemutatására, ugyanis ezek felmerülhetnek akár a 
nemzetközi rendszerben, például a kormányközi szervezetek keretében, illetve a nem 
kormányzati szervezetek hálózatában, akár az államokon belül egyidejűleg is.

A következőkben a normák transznacionális terjedését egy konkrét példa, a gyer-
mekjogok alapján vizsgáljuk. A konstruktivista stádiummodellen belül három szakasz, 
a norma keletkezése, elterjedése és internalizálódása különböztethető meg. Közöt-
tük nincs folyamatos átmenet, egy kritikus küszöb átlépésével érhető el a követke-
ző szakasz. A normák keletkezésének kulcsszereplői a „normaaktivisták”, a témával 
foglalkozó NGO-k, ezek legfőbb célja, hogy meggyőzzék az államok egy csoportját, 
hogy vállalják a normatív éllovas szerepét. A második szakasz, a normák elterjesz-
tése azt jelenti, hogy a többi állam is elkezdi utánozni az éllovasok magatartását. Itt 
már fontos szerepet játszanak a nemzetközi szervezetek is, amelyek e normák terjesz-
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tése érdekében közvetett vagy közvetlen nyomást gyakorolnak az egyes államokra.  
A nemzetközi szervezetek szerepe kettős a transznacionális szocializáció folyama-
tában. Egyrészt normákat terjesztenek, vagy akár újakat is létrehozhatnak, másrészt 
ellenőrzik a létrehozott normák betartását.2 Nem szorul külön bizonyításra, hogy a 
nemzetközi szervezetek szerepe (normaalkotás, ellenőrzési mechanizmus) mennyire 
kulcs fontosságú az emberi jogok terén. Ha a normák elterjedése meghalad egy küszöb-
értéket, akkor beszélhetünk a harmadik szakaszról, a normák internalizálódásáról.  
Jogos Kiss J. László azon felvetése, hogy a kritikus tömeg előfeltételének megfogalma-
zása gyakorlatilag visszacsempészi a realista, hatalmi struktúrában való gondolkozást, 
ugyanis a politikai vagy gazdasági nagyhatalmak erős demonstratív hatása általáno-
san elfogadott tétel. Ugyanakkor a jelen cikkben vizsgált téma területén éppenséggel a 
Szűcs Jenő-féle félperiféria (Skandinávia) egyértelműen normaéllovas szerepe mutat-
ható ki, ennek lehetséges magyarázatait is igyekszünk feltárni.

A vizsgált kérdés, azaz a gyermekjogok különleges területe az emberi jogoknak. 
Egyrészt elsősorban második generációs, azaz gazdasági, szociális és kulturális jogokat 
foglal magában, de egyes polgári és politikai jogok is ide sorolhatók. Mivel a jövő nem-
zedékének jogairól van szó, szükségképpen irányítják a figyelmet a szolidaritási jogok-
ra is. A gyermekek jogai tehát kitűnő példát adnak a jogok összefonódására. A téma 
különlegességét nemcsak az emberi jogokat átfogó jellege indokolja, de az univerzális 
egyezmény3 egyöntetű, gyors elfogadása révén – ezt az egyezményt írta alá és ratifikál-
ta a legtöbb ország4 – egyetemesen elfogadott jogokról is beszélhetünk. A széles körű 
elfogadottság egyébként egyedülállóan jó alapot ad a nemzetközi együttműködéshez, 
ami az emberi jogok nagy részéről nem mondható el. Továbbá a terület különlegességét 
mutatja, hogy a gyermekjogok nemcsak azok alanyait, így a gyermekeket, de minden, 
a gyermekekkel kapcsolatba kerülő személyt is érintenek. Azaz e jogok megvalósulása 
nemcsak a szülők, de hivatásuk révén a tanárok, az orvosok, a bírók stb. tevékenységét 
is befolyásolja.

A gyermekek megítélése az elmúlt évszázadokban rendkívül sokat változott Euró-
pában. Ezt mutatja a gyermekekre vonatkozó szociálpolitikai intézkedések folyamatos 
növekedése és a gyermekgondozó intézmények kiépülése, folyamatos bővülése.5 A tár-
sadalom hozzáállása is megváltozott a gyermekhez, társadalmi státusához például az 
iskoláztatás, a munkába állás feltételei tekintetében. 

A gyermekjogok terén már kialakultak nemzetközileg is garantált normák. Az ál-
talános alapjogok speciálisan gyermekekre vonatkozó rendelkezésein túl vannak ki-
fejezetten a gyermekekhez köthető jogok. Kizárólagosan vagy mindenekelőtt a gyer-
mekekre vonatkozó jog például a mindkét szülővel való kapcsolattartás joga vagy a 
tanuláshoz való jog. A gyermekek szükségletei életük különböző szakaszaiban nagyon 
eltérők. Az első öt évben a gyermeknek a biztonság, az egészségügyi ellátás a legfonto-
sabb. Kisgyermekkorukban (5–12 év) is szükségük van ezekre, de újabb szükségletek 
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is megjelennek, így a tanuláshoz való jog, amely elengedhetetlen a társadalmi integ-
rációhoz. Tizenévesként pedig felmerül például, hogy az életüket érintő döntésekkel 
kapcsolatban kifejezhessék véleményüket. 

A gyermekek helyzetéről szóló összehasonlító jelentések, azaz a normák verifikálá-
sára irányuló kísérletek elszórtan már a negyvenes évek végétől születtek, de 1980-tól 
az új aktivitás időszaka kezdődik. Ennek fontos jele például az 1979-es gyermekjogi 
ENSZ-egyezmény jelentéstételi és monitoring mechanizmusa és az UNICEF 1979 óta 
évente nyilvánosságra hozott jelentése A világ gyermekeinek helyzete (State of the World’s 
Children) címmel. Ez alatt a csaknem három évtized alatt négy fontos változás követ-
kezett be a gyermekek helyzetének megítélésében, a normaalkotásban. Egyrészt a fi-
gyelem a puszta életben maradástól a gyermeki lét minősége felé fordult. Másrészt 
a gondolkodásban a negatívtól, a valamitől való mentességtől a pozitív felé, az élet 
minőségének csekély javításától a jólét felé történt elmozdulás. Harmadrészt a korábbi 
hagyományos területek mellett új témákban is születtek normák, így megfogalmazó-
dott az igény a gyermek szubjektív percepcióinak figyelembe vételére. Új jelenség az is, 
hogy a gyermek a védelem alapegységeként jelent meg.

Példák a normák terjedésére

Tanulmányomban a normák keletkezését már az állami politikában történő megjelenés 
után, a nemzetközi színtéren vizsgálom. Amúgy is a gyermekjogok megvalósulásá-
nak vizsgálatakor nyilvánvalóan az állami politika és gyakorlat vizsgálata az elsődle-
ges, hisz nem vitatható, hogy ezekben a döntően a második generációs jogokat érintő 
kérdésekben az államnak fokozott felelőssége van. A gyermekjogok számos területén 
kimutatható, hogy a skandináv országokban a kialakult társadalmi norma hatására 
megszületett állami politika kezdeményező szerepet játszott nemzetközi színtéren is. 
Az általánosan elfogadott egyezményekben, intézményekben megjelenő közös normák 
történelmi vizsgálatától most eltekintünk. Elemzésemben arra hozok fel példákat, ami-
kor az északi államokban kialakult társadalmi vagy jogi norma „feszegeti a határokat”, 
hogy nemzetközileg elfogadottá váljon, meginduljon a transznacionális szocializáció.

A gyermekjogi ombudsman

A közigazgatási struktúra tekintetében specialitás a gyermekjogi ombudsman6, az in-
tézményt először 1981-ben Norvégiában hozták létre. Az ombudsman védi a kisko-
rúak érdekeit, jogait és az ENSZ gyermekjogi egyezményében foglaltak megvalósítá-
sáért, megismertetéséért lép fel. Csaknem három évtized alatt a norma terjedése az 
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internalizálódás szintjére ért, a harmadik szakaszba. Nemzeti szintű gyermekjogi biz-
tos, ombudsman vagy nemzeti gyermektanács ugyanis szinte minden európai ország-
ban létrejött. Kifejezetten gyermekjogi ombudsman 197 országban van, legrégebb óta az 
északi országokban.8 Továbbá nyolc9, az emberi jogok általános védelmére létrehozott 
nemzeti intézmény foglalkozik gyermekjogokkal is, közülük kettő10 gyermekektől jövő 
panaszt is fogadhat.

A házasságon kívül született gyermek jogállása

A gyermek első és legfontosabb közege a család. Míg például a skandináv országokban 
hagyományosan rendkívül magas a házasságon kívül együttélők (körülbelül 30 száza-
lék) aránya és a házasságon kívül született gyermekek aránya (40 százalék felett), addig 
a többnyire katolikus európai országokban ez az arány jóval alacsonyabb (10 százalék 
alatti). A különböző családmodellek aránya és társadalmi elfogadottsága természetesen 
előbb-utóbb a politikára, a szabályozásra is hatással van. A házasságon kívüli együttélés 
a hatvanas években leginkább két skandináv országban, Svédországban és Dániában 
terjedt el,11 de a hetvenes évek második felében, s különösen a nyolcvanas években, 
azonban más nyugat-európai országokban is elterjedt ez az együttélési forma.12 Ezzel 
szemben Olaszországban még 1990-ben is csak egy százalék, Írországban négy százalék 
volt ez az arány. A házasságon kívüli születések aránya a 20. század elején 10 százalék 
alatt maradt Európa nagy részén, és erről a viszonylag alacsony szintről is tovább csök-
kent egészen a hatvanas évekig. A kezdetektől kivételnek számító Ausztria és Svédor-
szág mellett13 Németországban és Dániában is ezzel ellentétes volt a tendencia, jelentő-
sen tovább nőtt a házasságon kívüli születések aránya. A hatvanas évek hozták meg a 
nagy fordulatot, leginkább Svédországban és Dániában,14 ahol 15 év alatt megduplázó-
dott, megháromszorozódott a házasságon kívüli születések aránya. Más országokban 
később indulva, de szintén gyorsan emelkedett az arány.15 Mindenesetre a magas skan-
dináv értékekkel szemben Svájcban és Olaszországban még 1990-ben is csak 6,1 száza-
lék, illetve 6,5 százalék volt a házasságon kívüli születések aránya. Mind a házastársak 
közötti, mind pedig a házasságban, illetve az azon kívül született gyermekek közötti jogi 
egyenlőséget elsőként Norvégiában és Svédországban vezették be az első világháború 
idején Göran Therborn16 kutatásai szerint. A többi skandináv ország is hamarosan kö-
vette a normák első megfogalmazóit, majd a két világháború között Anglia és Skócia is 
változtatott családjogán. A második világháború utáni két évtizedben a nyugat-európai 
országokban (az NSZK kivételével) alig történtek jelentős változások a gyermekek jogait 
érintő kérdésekben, leállt a norma terjedése. A hetvenes és a nyolcvanas évtized ugyan-
akkor feltűnően aktív volt a törvénykezés terén. Ekkoriban már egy sor ország garantál-
ta a gyermekek alapvető jogait, a norma terjedése a harmadik szakaszba lépett. 
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Az azonos neműek együttélése

Az azonos neműek együttélésében is normaalkotó Skandinávia. Házasságukat Hol-
landia és Belgium tette ugyan lehetővé, de az északi országokban17 és Hollandiában 
új jelenségként létrejött a regisztrált partnerség. Ez a házassághoz közel álló törvényes 
státus mindazokat a jogokat biztosítja, amelyek a házassághoz kapcsolódnak, kivéve a 
szülőket megillető bizonyos jogokat (például a mesterséges megtermékenyítésre vagy 
sokáig az örökbefogadásra). A regisztrált partnerséget csak azonos nemű párok választ-
hatják – kivéve Hollandiát, ahol külön nemű párok számára is választható alternatíva. 
A regisztrált partnerségre vonatkozó jogszabályokat 2001-ben Németország is elfogad-
ta, de a jogok szűkebb körével. Az Európai Bíróság azonban világosan megkülönbözteti 
a nemzeti jogban a házasságot és más törvényi státusokat. A bíróság is rögzíti, hogy 
„a tagállamok által általánosan elfogadott definíció szerint a házasság fogalma két 
külön nemű ember unióját jelenti”.18 Továbbá megfogalmazza, hogy „önmagában az 
a tény, hogy alig néhány tagállamban a regisztrált partnerséget részben beolvasztják 
a házasságba, nem elég ahhoz, hogy azokat az embereket, akiknek a jogi státusa már 
az első ránézésre is különbözik a házasokétól, hivatalosan is házasoknak minősítsük”.  
Az Európai Emberi Jogi Bíróság jelenlegi esetjoga19 alapján megfogalmazható az is, hogy 
nem jelent diszkriminációt, ha az azonos nemű párok nem házasodhatnak hivatalosan 
össze, ha nem élveznek hasonló előnyöket, mint a heteroszexuális párok. A regisztrált 
partnerség kérdésében tehát még nincs értékközösség, de néhány európai állam már ki-
alakított egy normát. A norma terjedése még nem érte el a kritikus tömeget, de kétségte-
len nagy nyomás nehezedik az európai államokra, hogy elinduljanak ebbe az irányba.

A válás

Egy másik példa a normák kialakulásának nehézségeire a válás. A válási jogban már a 
múlt századfordulón is nagy eltérések voltak, s ezek fennmaradtak egészen az 1980-as 
évekig. Finnországban például már a múlt század elején elválhattak a házastársak, sőt 
1917-től az egyoldalú vétkesség elvéhez sem ragaszkodtak a bíróságok a válás kimondá-
sakor. Olaszországban viszont 1971-ig egyáltalán nem volt lehetőség a törvényes válásra, 
Írországban pedig csak az 1990-es évektől.20 A téma aktualitását mutatja, hogy az Európai 
Unió igazságügy-minisztereinek 2008. július 25-i találkozóján sem sikerült közös állás-
pontot kialakítani a válásra vonatkozó, régóta húzódó vitában. Ugyanis kilenc21 tagállam 
eddig példa nélkül álló szorosabb, úgynevezett megerősített együttműködés keretében 
szabályozná azokat a válásokat, amelyek különböző állampolgárságú feleket érintenek.22 
Az Európai Unióban évente 845 ezer házasságot bontanak fel, amelyek csaknem ötödé-
ben (170 ezer) különböző állampolgárságúak a felek. A válások közös szabályozása ellen 
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legerősebben Málta és Svédország tiltakozik, teljesen eltérő okokból. Míg az erősen kato-
likus földközi-tengeri szigetországban nincs lehetőség a házasságok felbontására, addig 
a skandináv állam éppen a liberális svéd szabályozásnál szigorúbb előírások miatt ellenzi 
az együttműködést. A normák terjedése már elérte a küszöbértéket, de még nem vált 
általánosan elfogadottá a háttérben húzódó értékkülönbségek miatt. A társadalmakban 
kimutatható különbségek, nevezetesen a család fogalma, illetve a társadalom viszonyu-
lása az átlagtól eltérő formákhoz, megjelennek a nemzeti családjogi törvényekben, bár az 
utóbbi évtizedekben sok területen tapasztalható némi közeledés.

A nagycsalád

Vannak olyan jelenségek, társadalmi normák is, amelyeket az állami politikával fenn le-
het tartani, illetve tovább lehet erősíteni,. Napjainkban észak-európai speciális modellé 
vált a sokgyermekes, úgynevezett nagycsalád. Európában 2005-ben öt gyerek közül 
egy élt nagycsaládban. Arányuk a mediterrán országokban 15 százalék alá esett, és 
hasonlóan alacsony (14 és 18 százalék közötti) Csehországban, a balti államokban és 
Szlovéniában. Viszont az északi országokban, valamint Írországban és a Benelux álla-
mokban majd minden harmadik család sokgyermekes. Az elmúlt tíz évben az alacsony 
termékenységi ráták miatt meglehetősen lecsökkent a nagycsaládban élő gyermekek 
száma Dél-Európában, és a csökkenő ráták miatt Írországban is. Ugyanakkor ezek az 
arányok állandók maradtak a Benelux államokban és az északi államokban. Figyelemre 
méltó jelenség, hogy a többi államban tapasztalható értékvesztéssel, normaváltozással 
szemben az északi államok ragaszkodnak egy adott társadalmi normához.

A nők munkába állása

A nők munkába állása a gyermekjogok érvényesülése szempontjából önmagában nem 
meghatározó tényező ugyan, de a gyermekek ellátását szolgáló intézményhálózat,  
illetve a több generációt átfogó, támogató családmodell figyelembevételével alapvető 
szemponttá válik. A nők ma is általában nagyobb mértékben vesznek részt családtag-
jaik – gyermekek, idősek – gondozásában, mint a férfiak. A jövőben ez változhat, ha a 
skandináv országokban észlelhető egalitáriusabb szerepfelfogás tovább erősödik, és 
más országok is követik ezt a példát. A skandináv országokban már a hatvanas évek 
közepétől megváltozott a nők hagyományos szerepe, és ez a folyamat felgyorsult a het-
venes, nyolcvanas években. Ez a gazdasági szükségszerűség a jogok elkerülhetetlen 
kiszélesítéséhez vezetett. Az otthoni munkamegosztás azonban országonként változik. 
A családon belüli tényleges egyenlőség lényegesen kevésbé érvényesült Európa déli 
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felén, és még kevésbé Kelet-Közép-Európában. A kevésbé egalitárius országokban, így 
Dél-Európában fékezhette a nők munkába állását, hogy választaniuk kellett a gyermek-
nevelés és a fizetett munka között. De Laat és Sevilla Sanz tanulmánya23 szerint – Svéd-
ország és Spanyolország összehasonlításában – a fertilitás és az egalitárius hozzáállás 
között szoros korreláció (r=0,85) mutatható ki.

A női foglalkoztatottság szintje a múlt század első felében divergált Nyugat-Európa 
társadalmaiban, s jelentősebb konvergencia csak a hatvanas évektől figyelhető meg. 
E közeledéssel együtt is a század végén majdnem ugyanakkora volt a szórás, mint a 
század elején.24 Az északi államokban a relative magas női foglalkoztatást a magas 
gyermekszám mellett jelentős mértékű adókkal és a közszektorra támaszkodva tudják 
megoldani. A déli országok a másik véglet. Itt jóval alacsonyabb a női foglakoztatás 
szintje (kivéve Portugáliában), és a generációk közötti szolidaritásra épül a társadalom, 
amely szolidaritás azonban napjainkban szétzilálódni látszik. Az angolszász országok-
ra a nagyon rugalmas munkaerőpiacok (például részmunka), a kis állami szektor, az 
alacsony bevételű háztartásokra koncentráló szolgáltatási szektor, és a „dolgozz, hogy 
jól élj” ethosz jellemző. A korporativista országok (Ausztria, Németország és Hollan-
dia) közelebb maradtak a hagyományos férfikeresős modellhez, a családoknak nyújtott 
közszolgáltatás mértéke alacsony, nagy hatása van a kollektív munkaszerződésekben 
rögzített szabályoknak, továbbá fontos attitűd, hogy a nők inkább otthon anyák, és nem 
dolgoznak a családon kívül. A közép- és kelet-európai országok teljesen más képet mu-
tatnak. Az ideológiai okokból kialakult magas női foglalkoztatás mellett mind a férfiak, 
mind a nők körében csökkent a dolgozó anyák támogatottsága, a közszolgáltatások 
csökkenése nagymértékben sújtotta a nőket, illetve a családokat.

Szociológiai, közgazdasági kutatások (Tomka25, Tárkányi26) alapján megfogalmaz-
ható, hogy a gyermekvállalás és a női munkavállalás összeegyeztetését célzó politika 
alapvetően fontos a gyermekjogok szempontjából. A pénzügyi támogatás (így pél dául 
gyermekgondozási segélyek), illetve az intézményi rendszer (óvodák, bölcsődék) ki-
építése nagyobb mértékű Svédországban, Finnországban, Magyarországon, viszont 
jóval kisebb mértékű Németországban, Ausztriában és Olaszországban. A skandináv, 
illetve a magyar és francia családpolitikai rendszer a kutatások szerint a családok végső 
gyermekszámát 0,1-0,4-gyel növelhette, miközben a gyermekek és gyermeket nevelők 
szegénységét is jelentősen csökkentette.27 Újabb vizsgálatok28 is alátámasztják, hogy a 
nemek közötti egyenlőség fokozódó érvényesülése és a jobb munka/életbeosztás meg-
győzően növeli a fertilitást és a nők munkába állását. Azokban az országokban, ahol sok 
nő áll fizetett alkalmazásban, és ugyanakkor hatékony eszközök állnak rendelkezésre 
a munka és magán-, illetve családi élet feladatainak összehangolására (mind a nők, 
mind a férfiak tekintetében), magasabbak a fertilitási adatok, mint ahol kevesebb nő 
dolgozik. Ahol nehéz összeegyeztetni a munkát és a családi életet, ott nagy csökkenés 
tapasztalható a születésszámokban és a nők munkába állása is kisebb mértékű. Olasz-
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országban például 1975-ben a nők 34 százaléka dolgozott, ez 2004-re 51 százalékra nőtt, 
ami meglehetősen csekély a svédországi 75 százalékhoz képest. A teljes termékeny-
ségi mutató a hatvanas évek első felében 2,5 (Olaszország), illetve 2,3 (Svédország), 
míg 2004-ben 1,3, illetve 1,8 volt. Ez arra utal, hogy negyven év alatt Olaszországban 
lényegesen nagyobb mértékben csökkent a teljes termékenység, mint Svédországban. 
A skandináv norma, az egalitárius szemléletből eredően a nők mind nagyobb munkába 
állása tehát regisztrálható, bár Közép- és Kelet-Európában ez inkább a kommunista 
szemléletre vezethető vissza. A normák terjedését gátolja az egyes országokban uralko-
dó társadalmi mentalitás, a munka és családi élet nehéz összehangolhatósága, illetve az 
e célt szolgáló állami politika gyengesége.

A gyermekek jóléte

Nemcsak a nagyobb gyermekszám, de a megszületett gyermekek jóléte is rendkívül fon-
tos norma az észak-európai országokban. Az EU-tagországokban végzett kutatások29 
szerint napjainkra Dánia, Svédország, Finnország és Belgium sikeresen tíz százalék alá 
szorította a gyermekszegénységi rátát; egyben ez az a négy ország, ahol a GDP tíz száza-
lékát vagy többet fordítanak a gyermekszegénység leküzdését elősegítő szociális transz-
ferekre. Ezzel szemben a mediterrán országok (Görögország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország) és Írország költi a GDP arányában a legkevesebbet szociális transzfe-
rekre, az állam ezekben az országokban sokkal kevésbé aktív az alacsony jövedelmű 
családok védelmében. A felmérések természetesen alátámasztják azt a magától értető-
dő megállapítást, hogy ott a legkisebb a gyermekszegénység, ahol a legtöbbet költik  
(a nyugdíjon kívül) szociális juttatásokra (kivétel Ciprus és kis mértékben Szlovénia). 
Nyilván a leggazdagabb országokban van lehetőség nagyobb szociális védelemre és 
magasabb redisztribúcióra. A jólét szintje azonban nem egyedüli tényező, a norma ter-
jedése nem köthető kizárólag a GDP nagyságához. Jelentős eltérések lehetnek a sze-
génységi mutatókban az olyan államok között is, ahol hasonló szintű a jólét, és a GDP 
hasonló arányát fordítják szociális kiadásokra. Például mind az Egyesült Királyság, 
mind Ausztria a GDP 14-15 százalékát költi szociális kiadásokra, mégis a gyermekek 
szegénységi kockázata az EU-átlag körüli az Egyesült Királyságban (21 százalék), míg 
Ausztriában csak 15 százalék.30 Vagy a két Benelux tagállam a GDP 15-16 százalékát 
költi e célra, de ez Belgiumban 18 százalékos szegénységi kockázatot jelent, míg Hollan-
diában 14 százalék alatti ez a rizikó. Ennek magyarázata a háztartások korábbi, azaz az 
állami támogatások előtti állapotában kimutatható különbség. Az EU-ban a nyugdíjon 
kívüli szociális juttatások a szegénységi kockázatot átlag 44 százalékkal csökkentik, míg 
Dá niában, Finnországban és Svédországban ez az érték több mint 60 százalék, Bulgáriá-
ban, Görögországban és Spanyolországban viszont a csökkentés kevesebb mint 20 szá-
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zalék (az össznépességre vonatkoztatva is). A szociális transzferek hatékonysága tehát 
általános norma az északi országokban, de még közel sem az uniós szinten.

Ha a szociális transzferek mellett a munkanélküliséget és az általános bérszínvonalat is 
figyelembe vesszük, akkor az országok négy csoportba sorolhatók egy legutóbbi felmérés 
szerint.31 Az első csoportba tartoznak az északi országok mellett Ausztria, Ciprus, Hol-
landia és Szlovénia. Erre a csoportra jellemző az alacsony munkanélküliség, dolgozó szü-
lők esetén az alacsony gyermekszegénységi ráta, valamint a szociális transzferek relatíve 
magas szintje és hatékonysága. Mindezt annak ellenére sikerült az északi országoknak 
biztosítaniuk, hogy a gyermekek nagy része egyszülős családban nő fel. Ezt úgy tudták 
elérni, hogy támogatják az egyszülős családok eltartójának a megfelelő munkaerőpiaci 
részvételét, és biztosítják a családi élet és a munka összeegyeztethetőségét. A másik négy 
kis ország közül kilóg Ciprus, de ott az erős családi struktúrák a jellemzők, ahol csak-
nem minden munkaképes korú felnőtt dolgozik. Egy másik országcsoportot alkot Bel-
gium, Csehország, Németország, Észtország, Franciaország és Írország. A relatíve jó, 
átlag alatti szegénységi ráta mellett a probléma az, hogy a gyermekek nagy száma, több 
mint nyolc százalékuk él olyan családban, ahol valaki munkanélküli. Viszont a dolgozó 
szülők családjában a szegénység alacsonyabb szintű, mint más országokban. A harmadik 
csoportba Magyarország, Málta, Szlovákia és az Egyesült Királyság sorolható, ezekben 
az országokban a gyermekszegénység átlag körüli, de a szegénységi ráta nemcsak azok-
ban a családokban magas, ahol munkanélküli családtag van, hanem olyan családokban 
is, ahol mindkét szülő dolgozik. A negyedik csoportot a négy mediterrán EU-tagállam, 
valamint Lettország, Litvánia, Lengyelország és Luxemburg alkotja. (Luxemburg eseté-
ben a dolgozó szülők háztartásában jelentkező szegénység magas hányada a lakosság 
speciális struktúrájával magyarázható. Ugyanis itt a magas jövedelmű, de gyermektelen 
háztartások aránya magasabb, mint más országokban.) Az ebbe a csoportba tartozó or-
szágokban kevés gyermek él munkanélküli családban, de sok gyermek tapasztalja meg 
a szegénységet úgy, hogy mindkét szülő dolgozik. A munka melletti szegénység fő oka 
az alacsony munkaintenzitás melletti alacsony fizetés és az alacsony szintű és nem is 
túl hatékony szociális transzfer, ami ezekben az EU-tagállamokban a legalacsonyabb.  
E negatív hatások enyhítésében a családi kapcsolatok és a generációk közötti szolidaritás 
fontos szerepet játszik a csoport több országában is. 

Összegezve megállapítható, hogy nem elég önmagában a gyermekeket érintő szociá-
lis transzfer fontosságát hangsúlyozni, a szintén az állami politika hatáskörébe tarto-
zó munkához jutás és az általános bérszínvonal hatása is kimutatható. Az adott érték 
megnyilvánulásához tehát több norma, azok kombinációja szükséges. A norma terje-
dését nemcsak az anyagi lehetőségek, hanem az állami politika és a kulturális ténye-
zők is befolyásolták (a családi kapcsolatok súlya és a generációk közötti szolidaritás). 
Továbbá ki kell emelni, hogy a szegénységgel fenyegetettség nem egyenlően szóródik 
a gyerekek között, aránytalanul jobban sújtja az etnikai kisebbségekhez tartozó gyer-
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mekeket.32 Még Dániában is, ahol 2002-ben a gyerekek nyolc százaléka, 90 ezer gyer-
mek élt szegénységben, az etnikai kisebbségeknél sokkal nagyobb a kockázat, mint a 
dán származásúaknál.33 Közép-Európában rendkívül fontos kérdés a cigánygyerme-
kek helyzetének javítása. Például az ENSZ Bizottság a Faji Megkülönböztetés Meg-
szüntetéséért (CERD) szervezete a Szlovákiát érintő 2004-es záró megjegyzéseiben34 
kifejezte aggodalmát a roma közösség izolációja és a lakhatás rossz körülményei miatt, 
főleg az ország keleti felén, ahol a romák többsége él. A megfelelő lakáskörülmények 
pedig – különösen a gyerekek esetében – alapvetően fontosak a tanulmányi előmenetel 
szempontjából. A kulturális hagyományok, mentalitás mellett tehát a társadalom hete-
rogenitása is erősen hat a norma terjedésére.

A véleménynyilvánítás szabadsága 

Nagyon fontos, egyre terebélyesedő gyermekjog a véleménynyilvánítás szabadsága, a 
részvételhez való jog. A gyermekeket nemcsak a részükre kifejlesztett programok ala-
nyaként vagy passzív kedvezményezettjeként kell látni, de meg is kell hallgatni. Ez a 
megközelítés a gyermek hagyományos percepcióját kérdőjelezi meg, miszerint csupán 
függő helyzetben lévő, inkompetens és szüleik tulajdonaként kezelt lénynek tekintik a 
gyerekeket. Svédországban például a 289 önkormányzat többségében a gyermekeknek 
és a fiataloknak lehetőségük van az őket érintő kérdésekben a döntéshozókkal folyta-
tott párbeszédre, a döntés befolyásolására („influence forums”). A részvételhez való 
jognak azonban két korlátja van. Egyrészt a gyerek autonómiájának – azaz hogy kevés-
bé függjön másoktól, más irányításától – kapcsolatban kell állnia fejlődő képességeivel, 
például a „korával és az érettségével”. Ez arra utal, hogy a szülők szerepe rendkívül 
fontos, amíg kicsi a gyermekük, de ez a szerep a gyermek fejlődésével párhuzamosan 
egyre csökken. Általában az érettséget és nem az életkort tartják mérvadónak Európá-
ban. A másik korlát, hogy a gyermek részvétele a döntésben nem jelenti azt, hogy csak 
a gyermek véleményét kell figyelembe venni, ugyanis a következményekért nem tudja 
vállalni a felelősséget. Mindenesetre a véleménynyilvánítás szabadságának normája 
már megjelent a nemzetközi okmányokban,35 ami az északi norma áttörését mutatja.

A testi fenyítés tilalma

A testi fenyítés tilalmát is a skandináv országokban és Ausztriában foglalták először 
törvénybe. Svédországban 1979 óta hatályos a verés elleni törvény a családtörvény-
ben.36 A svéd állam külön pénzeszközöket biztosít menedékszállások létrehozására és 
más intézkedések finanszírozására, ezzel segítve az erőszakot szenvedett áldozatokat. 



632009. tél

Skandinávia mint „normatív éllovas” a gyermekjogok terén

Napjainkra a testi fenyítés tilalma általánosan elfogadott európai nézet, a norma terje-
dése már a harmadik szakaszba lépett. 2004. június 24-én az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlése ajánlást37 fogadott el, hogy Európában tilos legyen a gyerekek testi fenyí-
tése, amire válaszul38 a miniszteri bizottság felszólította a tagállamokat, hogy hozzák 
meg a megfelelő jogi intézkedéseket a gyermekek testi fenyítésének megtiltására, külö-
nösen a családon belül. 

Az oktatáshoz való jog

A gyermekjogok megvalósulásának speciálisan fontos területe az oktatás, amely külö-
nösen hangsúlyos a gyermekek életében. 

Nyilván különbség van az országok között az elvi struktúrában (például a kötelező 
alapfokú oktatás kezdetében), az oktatási költségvetés nagyságában vagy a rendszer szo-
ciális érzékenységében (ilyen az ingyenes tankönyv, a lemorzsolódás kezelése, a fogyaté-
kosok integrálása, emberi jogi oktatás bevezetése). Az OECD 2004-es felmérése39 szerint 
a skandináv országok a GDP jóval az OECD-átlag feletti százalékát fordították oktatási 
intézményekre, míg Svájc, Belgium és Franciaország átlag körüli mértékben adott köz-
pénzt az oktatásra. A lista alján Németország, Csehország, Szlovákia, Spanyolország és 
Görögország szerepel. Az alacsonyabb egy főre jutó ráfordítás azonban nem feltétlenül 
vezet alacsonyabb teljesítményhez. Például Hollandia halmozott ráfordításai alacsonyab-
bak az OECD átlagánál, mégis a 2003-as PISA-felmérésben a legjobb teljesítményt nyújtó 
országok között foglalt helyet. A skandináv országok nemcsak az oktatási költségvetés 
kiemelkedő nagyságában éllovasok, de külön ki kell emelni az oktatási rendszer szociális 
érzékenységét (ilyen a fogyatékkal élők támogatása vagy ha nincs tandíj). 

 Érdekesség, hogy Skandináviában nagyon kicsi azon fiatalok (15–19 évesek) ará-
nya, akik sem oktatásban, sem képzésben, sem alkalmazásban nem vesznek részt, az 
aktivitás már itt kimutatható. Sajátossága a skandináv országoknak, hogy kiugróan so-
kan40 vesznek részt nem kötelező, munkához kapcsolódó továbbtanulásban és tovább-
képzésben.41 Az önképzés hagyományosan fontos érték az önálló parasztbirtokokra 
épülő Skandináviában, s ez az élethosszig tartó tanulás korában nagyon fontos minta.

Az egészséghez való jog

A gyermekek egészsége és biztonsága terén bizonyosan kiemelkedő az északi államok 
teljesítménye. A 2007-es OECD-felmérés42 szerint Svédország, Izland, Finnország, Dá-
nia, illetve kissé lemaradva Norvégia soha nem látott jó egészségügyi körülményeket 
biztosítanak a gyermekeknek. Ez az elemzés három tényezőn alapult: a gyermek szü-
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letéskori egészségén (alacsony születési súly, csecsemőhalandóság), a 12 és 23 hónapos 
kor közötti gyermekek beoltási arányán és a balesetből, sérülésből származó gyermek-
halálon. A csecsemőhalandóság terén hihetetlen a fejlődés Európában, sokkal több gye-
rek marad életben, mint eddig bármikor, és ezen belül is imponálóan jók a skandináv 
adatok. Az alacsony (<2500 g) születési súly tekintetében is toronymagasan kiemelke-
dők az északi országok adatai, hisz itt a legkisebb ezek aránya. A védőoltásokkal való 
ellátottságban a volt szocialista országok (Magyarország, Csehország, Lengyelország) 
állnak az élen, őket Dánia, Hollandia, Svédország, Finnország követik.

Miért válhatott éllovassá Skandinávia  
a gyermekjogok terén?

Miben különböznek a skandináv országok a többi európai országtól, ami miatt 
normaéllovassá váltak a gyermekjogok terén. Az állami szerepvállalást támogató poli-
tika több országban is megvalósult, kiteljesedett a jóléti állam. Közhelyszerű megállapí-
tás, hogy a szociáldemokrata párt hegemóniájával kapcsolják össze a fejlett jóléti állam 
létrejöttét. Pedig Hollandiában olyan koalíciós uralom jegyében fejlődött ki, amelynek 
egyik konstans és meghatározó összetevője a katolikusok pártja volt. Sőt Svédországot 
közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy a szociális kiadások 1960-ban az Egyesült Ki-
rályság szintjén mozogtak és a trend innen indult meredeken felfelé. A tendencia éppen 
1972 után gyorsult fel, amikor a szociáldemokraták több mint negyven évig43 tartó kor-
mányzás után elvesztették a választásokat. 

A többi európai államtól eltérő helyzet inkább az állami politika szemléleti változá-
sára vezethető vissza. A svéd szociális ellátási rendszer már a harmincas évektől azt az 
új szemléletet tükrözte, hogy a népesedés szociális erőforrás, amelyet mennyiségileg és 
minőségileg is fejleszteni kell. Ebben az időben a holland felfogás szerint a népesedés 
szociális tehernek számított, amelyet csak a kivándorlással lehet csökkenteni, ugyan-
akkor Franciaország és a náci Németország a katonai potenciál növelésének eszközét 
látta benne. A Myrdal44 nézetein alapuló szemlélet újdonsága, hogy vállalta az akkor 
radikálisan feministának számító gondolatot, hogy a házasságot és a gyermekek ne-
velését sokkal vonzóbbá kell tenni az asszonyok számára, és javítani kell a gyermekek 
és életkörülményeik minőségét.45 A svéd állami szerepvállalás tehát kiterjedt a népe-
sedéspolitikára is, méghozzá a megelőzésre és a szabályozásra koncentrálva. Fontos 
sajátossága tehát a svéd állam szociális szerepvállalásának, hogy a minőségi és nem a 
mennyiségi tényezőkre (bevétel) összpontosított. A svéd modell azonban még az ötve-
nes években is nagyságrendekkel maradt el más modern ipari országoktól az egész-
ségügyi és más biztosítási rendszer tekintetében. A hatvanas években kezdődött meg a 
változás. A munkáltatók megnövekedett hozzájárulása és a szakszervezetek tiltakozása 
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ellenére bevezetett forgalmi adó megteremtette a gyermekjóléti ellátásokhoz is szük-
séges gazdasági alapot. Különlegesség, hogy a helyi és regionális önkormányzatok a 
helyi adók segítségével, társadalmi konszenzussal alátámasztva tartják fenn a szociális 
ellátórendszer nagy részét. Ezek az intézmények irányítják Svédország egészségügyi 
rendszerének jelentős részét, a gyermekek napközis felügyeletét, az időskorúak gon-
dozását, a szabadidő tartalmas eltöltésére alkalmas intézményhálózatot, a szociális se-
gélyezést, a köztulajdonú lakások és a lakáskedvezmények rendszerét.

A konkrét történelmi fejlődés vizsgálata alapján a következő általános tényezők fo-
galmazhatók meg. Általában is, de a gyermekjogok terén különösen igaz, hogy a jogok 
megvalósulását segíti, ha a társadalmon belül kicsik a kulturális, szociális és gazdasági 
különbségek, nincsenek előjogok. A kisebb társadalmi különbségek nyitottabbá, tole-
ránsabbá teszik a társadalmakat. A skandináv országokban a gyermekjogok megvaló-
sulása terén tapasztalt kiemelkedő sikerekhez feltehetően hozzájárult az egyenlőségre 
törekvő mentalitás, amelynek Skandináviában mély történelmi gyökerei vannak, szem-
ben a kontinentális Európában megszokott alá-föl érendeltségi viszonyokkal. A nők és 
a gyermekek jogainak elismerése ezért is ebben a régióban jelent meg először (például 
a válás és a gyermekombudsman intézménye), a gyengékről való gondoskodás mé-
lyen beleivódott a társadalom gondolkodásába. Pedig a családi farmergazdaságra épü-
lő skandináv társadalmakban, a városi középosztály gyengesége folytán, a klasszikus 
liberalizmus erős gyökerei hiányoznak. Az önálló parasztbirtokra épülően széles kör-
ben jellemző volt az írni-olvasni tudás, természetes módon kialakult a helyi autonómia 
és annak döntéshozatali mechanizmusában való közösségi részvétel, jellemző volt a 
szervezési kultúra és készség. Ezen hagyományokra épültek a svéd, dán, norvég népi 
mozgalmak, amelyek – eltérően más nyugat-európai mozgalmaktól – az állam egész 
területén a közjóért és a felvilágosodásért munkálkodtak. A közegészségügyi rendszer, 
az egészségbiztosítás megszervezésében ez a szemlélet tetten is érhető.

A civilszervezetek tradicionálisan nagy száma és aktivitása, a civil társadalom fej-
lettsége, hálózati (nem hierarchikus) szerveződése rendkívül fontos szerepet játszik a 
gyermekjogok megvalósulása, monitorizálása terén. Az elsősorban a család, az oktatási 
intézmények, az egészségügyi ellátóintézmények lefedte térben mozgó civilszervezetek 
jogvédelmi, érdekvédelmi tevékenysége, azok hatékonysága szintén figyelmet érdemel. 

A kompromisszumkészség, a konszenzuskeresés a politikai kultúra része Skandináviá-
ban tetten érhető a döntéshozatali folyamatokban, a korporatív csatornák kiépítésében.

A szakszervezetek szerepe rendkívül fontos az északi országokban, ami a második 
generációs jogok megvalósításában döntő tényező lehet. A dán szakszervezetek rendkí-
vül jól szervezettek, míg Norvégiában gyengébbek, Svédországban pedig egy tripartit 
rendszer, paternalista- korporatív természetű intézmények épültek ki.

 „1648… óta az északi államokat… egy és csak egy hatalom irányította: az állam. 
A népi hatalom alternatív forrásai elapadtak. Az egyház nem kérdőjelezte meg az ál-
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lam legitimitását. Nem volt jelentősebb etnikai kisebbség, mely később kihívást intézett 
volna a születő nemzetállammal szemben. Nem akadt olyan jelentősebb társadalmi 
osztály, mely a független jólét és a kizárólagos kultúra képviselőjeként ellenállt volna 
a modern jóléti állam kialakulásának.”46 Skandináviában az állami szerepvállalás és 
redisztribúció mértéke az átlagos európai szintnél jóval magasabb. Az állam tevékeny-
ségével széles körben ellensúlyozta vagy éppen korlátozta a piaci mechanizmusokat. 
A skandináv jóléti állam sajátossága az átfogó, intézményesített és univerzális jelleg 
és a szolgáltatások (egészségügy, oktatás és szakosított otthonok (day-care) rendkívüli 
szerepe. Az etatizmusnak ez a szervesen és demokratikusan kifejlődött változata két-
ségkívül kedvez az emberi jogok megvalósulásának.

Ki kell emelni a társadalom irányában nyitott, professzionális és korrupciótól men-
tes bürokrácia szerepét. Tekintettel arra, hogy a gyermekjogok megvalósulása döntően 
függ az állami újraelosztástól (oktatási, egészségügyi rendszer), az állami apparátus 
hozzáállása fokozottan fontossá válik.

Felvetődhet a kérdés, hogy a felsorolt tényezők (kisebb társadalmi különbségek, 
egyenlőségre törekvés, kompromisszumkeresés, speciális etatizmus) összefüggenek-e 
a térség különleges társadalmi és gazdasági fejlődésével, a „sajátosan félperifériás 
skandináv kapitalizmussal”.47 A centrumhoz viszonyított elmaradás, az eltérő társa-
dalmi mozgások vajon előnnyé formálhatók-e az emberi jogok terén? Természetesen ez 
a súlyos elméleti kérdés nehezen megválaszolható, de továbbgondolásra mindenkép-
pen érdemes. Annak eldöntése nélkül, hogy egy általánosítható vagy egyedi jelenség-
ről van-e szó a gyermekjogok terén, annyi megfogalmazható, hogy az erős regionális 
tudat és együttműködés lehetővé teszi, hogy a „normaaktivista” országok nagyhatalmi 
státus nélkül is elérjék a norma terjedését európai keretekben. A skandináv országok 
nemcsak a gyermekjogok, hanem a fogyatékkal élők jogai, az egészséges környezethez 
való jog témáiban is példát szolgáltatnak erre.
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Résumé

Scandinavia as a ’National Pioneer’ in the Field of Children’s Rights

The study of the international protection of the children’s rights provides an excellent 
opportunity to apply the constructivist approach to international relations, as well as 
the presentation of the spread of norms on the basis of  the stage model. The children’s 
rights serve as good examples of the interweaving of human rights and, at the same 
time, we can speak of universal rights with regard to them too.

The Scandinavian countries are the transnational initiators of internal social norms 
in a number of fields of the children’s rights. For instance, there is the office of the om-
budsman for children’s rights or the novel concept of the family or the relationship of 
the society to forms different from the average or the special attitude supporting the 
role of the state. 

By way of explanation, a few general statements can be made based on the history 
of the region. It can be stated that the strong regional identity and cooperation make it 
possible for countries active in forming norms to help spread the norms in a European 
framework as well. Moreover, the Scandinavian countries does not only show a good 
example in the children’s rights, but also in the rights of the handicapped or the rights 
to a healthy environment.


