
N
emrég jött szembe 
velem egy cikk egy 
új mozgalomról, 
amelyet #tradwife 
(az angol traditio-
nal wife, azaz ha-

gyományos feleség kifejezésből ered 
– szerk. megj.) címszóval keresve 
bárki megtalálhat. Olyan nők indí-
tották, akik hátat fordítottak a mun-
kaerőpiacnak, és csak az otthonnak, 
családnak szentelik az életüket. A 
tradwife mozgalom hívei az ötvenes 
éveket idéző konzervatív feleség sze-
repét népszerűsítik, boldog férjjel és 
gyerekekkel az oldalukon, egy tepsi 
süteménnyel a tiszta konyhapulton. 
A Facebookon és az Instagramon 
tesznek közzé magukról fotókat, be-
jegyzéseket írnak arról, hogy miért 
választották az önmegvalósításnak 
ezt az útját, és miért mondtak le a 
saját keresetről családjuk teljes körű 
ellátásáért cserébe. Bevallásuk sze-
rint számukra fontosabb a tiszta 
padló, mint az „üvegplafon”, vagyis 
a saját előmenetelük egy szervezet 
hierarchiáján belül, amely csak egy 
bizonyos szintig lehetséges. Nemcsak 
a fotók hangulata, pasztellszínű vi-
lága és kockás köténykéi idézik fel a 
huszadik század derekát, de az akko-
ri életmód gyakorlatias jellemzőit is 
visszahozzák, például az otthoni kö-
zös étkezést. Ezek az asszonyok több-
nyire Nagy-Britanniában élnek, ahol 
a huszonegyedik század nőideálja tá-
vol áll a kizárólag háziasszonyszere-
pet megélő nőtől. A feminista mozgal-
mak hívei el is ítélik őket, mondván, 
hogy az általuk kiharcolt női jogok, 
értékek sutba vágását jelenti a ha-
gyományos feleségként élő nőideál. 
A „hagyományos feleség” mozgalom 
tagjai azonban éppen az ellenkezőjét 
állítják: úgy vélik, a feminizmus szá-
mukra azt jelenti, hogy ők döntenek 
saját életük fölött, ha ezt egziszten-
ciálisan megengedhetik maguknak, 
és éppen a szabad választás jogán 
döntöttek úgy, hogy „csak” háziasz-
szonyok lesznek és hátat fordítanak a 
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Ha gondolatban 
végigvesszük, 
hogy mit takar 
a házimunka fo-
galma, kiderül: 
sokkal többről 
van szó, mint 
fizikai munká-
ról. Egy család 
menedzselé-
se hatalmas 
logisztikát, 
érzelmi munkát 
igényel.

A házimunka sokkal 
többről szól, mint az ott-
hon végzett fizikai teen-
dőkről. Ahhoz ugyanis, 
hogy egy család „életben 
maradjon”, nemcsak egy 
háztartási alkalmazottra 
van szükség, aki elvégzi a 
rábízott feladatokat, ha-
nem egy kőkemény érzelmi 
menedzselésre is. A leg-
több családban ez hagyo-
mányosan egyenlőtlenül 
oszlik el férfi és nő között. 
A háziasszony munkája 
pedig nem a fizikai teen-
dőktől válik értékessé egy 
család számára, hanem a 
befektetett időtől és figye-
lemtől, azaz gondoskodás-
tól, amelynek nem a pénz a 
fokmérője.

munkaerőpiacnak, így tartva meg az 
egyensúlyt a családban.

Romániában alacsonyabbra 
becsülik

Murinkó Lívia egy szociológiai tanul-
mányában (A nemi szerepekkel és a 
családdal kapcsolatos attitűdök eu-
rópai kitekintésben: értékek és gyer-
mekgondozás) a nemi szerepekkel és 
a családdal kapcsolatos attitűdöket 

vizsgálja hat európai országban: Né-
metország, Franciaország, Norvégia, 
Lengyelország, Románia és Magyar-
ország. Ebben rámutatott, hogy min-
den vizsgált országban és mindkét 
nem esetében kimutatható egy pozitív 
kapcsolat a nemi egyenlőtlenségek el-
fogadása és a gyermeknevelési felada-
tok egyenlőtlen megosztása között.

Norvégiára a nők és a férfi ak közötti 
egyenjogúság magas szintje jellemző 
mind a közéletben, mind a munka 

világában. A kisgyermekes anyák szá-
mára könnyen elérhetők a gyermek-
gondozási intézmények, és az elter-
jedt részmunkaidős foglalkoztatottság 
megkönnyíti a családi és a munkahe-
lyi kötelezettségek összehangolását. 
A tanulmányban vizsgált három ke-
let-közép-európai ország – Magyar-
ország, Lengyelország és Románia 
– jelentősen eltér az északi és nyugati 
államoktól, és nem tekinthető egysé-
ges országcsoportnak. A termékeny-

A tiszta padlótól 
az „üvegplafonig”
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