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Pillangók napjára
A múlt hétfőn Dél-Amerikával kezdtem, ma pedig Közép-Amerikába invitálom
olvasóinkat. Egész pontosan a Karib-tengeren található Hispaniola szigetére,
annak is a keleti részébe: itt találhatjuk a Dominikai Köztársaságot, ahová szintén
ritkán megyünk. Talán nem is baj, mert rossz dolgok is történnek arra felé, ám a
rossz néha elvezet olyasmihez, ami már értékelendő és fontos. Ilyen a nők elleni
erőszak megszüntetésének világnapja, november huszonötödike. És, hogy mi
köze mindenek Dominikához?
Ebben az országban született, élt és lett a diktátori önkény áldozata három nővér,
a Mirabal nővérek. Hazájukban önmaguknak adott nevükön Pillangóknak is
szokás nevezni őket, akik szembeszálltak az ország egyeduralkodójával – vele
pár hónappal a Pillangók halála után saját katonái végeztek, a nővérek hatása pedig a mai napig
megkerülhetetlen az országban. Emléknapjukat már 1981. óta megtartják a nők elleni erőszak
leküzdéséért harcolók, majd az ENSZ Közgyűlése 1999. december 17-én nyilvánította november
huszonötödikét hivatalosan is a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Nemzetközi Napjává.
A hozzáértők most berzenkednek, mire az a sok nagy kezdőbetű, és igazuk van, de a fontossága
miatt legyen ez a világnap kivétel. Mert jól tudjuk, egészséges társadalom nincs egészséges nők
nélkül – és a lelki egészség legalább olyan fontos, mint a biológiai egészség. Azért, mert az életet
meghatározó első években túlnyomórészt az anyjuk neveli a gyerekeket még az ép családokban is.
Vajon milyen felnőtt lesz abból a kisemberből, akit egy megfélemlített anya nevel? Milyen anya, apa
vagy milyen óvónő, pedagógus?
A megfélemlítés sok helyről és a legkülönfélébb módon történhet. Az igen gyakori otthoni brutális
fizikai erőszaktól a nemi zaklatáson át a legkifinomultabb lelki abúzusig széles a skála. És az is
előfordulhat, hogy a sértett nő nem is tudja betájolni, mitől feszült, de annál inkább érzi ő is, a családja
is. No, és természetesen gyorsan meglátszik a munkában is, amit, persze már mindenki észrevesz.
Lehet, épp attól kapja a legdurvább bírálatokat, aki az első számú okozója a lelki problémáinak.
A bántalmazások hatásának működését, hátterét hagyjuk a pszichológusokra. De annyit azért mi is
kitalálhatunk, hogy még a legapróbbnak látszó tett is szabadságukban korlátozza a nőket. Például a
munkahelyi simogatás, falusiasabban „tapizás”, hiszen egy kollegális kapcsolat ritkán utal arra, hogy
csak bátran az irodában, folyosón, akárhol. Márpedig a szabadság korlátozása a normális életvitel
korlátozása még akkor is, ha nincs konkrét reakció a nem kívánt közeledésre – akár félelem, akár
beletörődés miatt. De, persze, akár még jó is lehet, ám ha mások is látják, felmerül a kérdés, hogy
inkább másoknak szól.
Nem véletlen, hogy a Mirabal
nővérek a pillangó nevet adták
önmaguknak: ha valakik, ők
tudták, mit jelent a pillangó
szabadságának hiánya egy nő
számára.
Dolhai József

4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-3866083, 20-286-1440
E-mail: zhtk@vsz.hu

1

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-3866083, 20-286-1440
E-mail: zhtk@vsz.hu

2

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

HUMORSAROK
TÉVEDÉS
Fiatalok szeretkeznek a szállodai szobában, és váratlanul bekopognak az ablakon:
– Gyorsan jöjjenek ki! Tűz van!
– De hát egyikünk sem tűzoltó!
ELŐRELÁTÁS
A végrendelet felolvasása előtt szeretném, drága hölgyen, megkérni a kezét – mondja a család
ügyvédje…

FELHÁBORÍTÓ
– Maga fingott?
– Természetesen! Csak nem gondolja, hogy mindig ilyen büdös vagyok!?
TALÁLÓS KÉRDÉS
– Mi a nő?
– Azon pontok halmaza, mely felállítja az egyenest!
Balogh Attila
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