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→ Spanyolországban 
kifejezetten visszás 
tapasztalatokról szá-
molnak be az Isztambuli 
egyezmény ratifi kálása 
óta: jelentősen megnőtt 
a férfi ak ellen indított 
büntetőügyek száma, 
ugyanakkor a vádak 
körülbelül 90 százaléka 
nem állja meg a helyét.

Európa számos országában 
vita tárgyát képezi az Isztam-
buli egyezmény, amelynek ra-
tifi kálását a magyar Országy-
gyűlés az elmúlt hetekben 
utasította el. A nők jogaiért 
harcoló nemzetközi egyez-
mény valójában a genderideo-
lógia európai terjesztője, 
amely az emberek biológiai 
nemét írja felül és nyílt harcot 
hirdet a hagyományos csa-
ládmodell ellen. A budapesti 
székhelyű kutatóintézet, az 
Alapjogokért Központ elemző-
jével, Párkányi Eszter nemzet-
közi jogásszal (portrénkon) 
beszélgettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

Tekintsük át az Isztambuli 
egyezmény létrejöttének törté-
netét. Miért annyira fontos az 
Európa Tanács számára?

A 90-es évektől felértékelő-
dött a nők helyzetének kérdése. 
Az új megközelítés a nemzetközi 
intézmények mögött működő, 
úgynevezett „független” szakér-
tői testületekben is gyökeret vert. 
Egy liberális család- és társada-
lomkép mellett az addig soha 
meg nem kérdőjelezett biológiai 
nem kérdését kezdték aláásni és 

becsempészni a gender fogalmát, 
gondolatiságát. Az Isztambuli 
egyezményt 2009–2010-ben „tár-
gyalták le”, és végleges szövegét 
2010 decemberében fogadták el, 
majd a miniszteri bizottság jóvá-
hagyását követően 2011. május 
11-én nyitották meg aláírásra. 
Már az elfogadása körül is viták 
voltak: sokak szerint például 
nem volt meg hozzá a kellő több-
ség. Az egyezmény hatálybalépé-
séhez legalább tíz ország általi 
ratifi kálásra volt szükség, ebből 

minimum nyolcnak az Európa 
Tanács tagjának kellett lennie. 
Ez csak 2014-ben teljesült, ekkor 
lépett hatályba az Isztambuli 
egyezmény.

Hogyan jellemezné az egyez-
ményt? 

Látszólag a nők és a családon 
belüli erőszak elleni fellépésről 
szól, ennek ellenére már a pream-
bulumából süt az ideológiai áti-
tatottság, amely a genderideoló-
gia és a szélsőséges, férfi gyűlölő 
feminizmus szellemisége szerint 
íródott. Hátsó szándéka minden 
bizonnyal a „társadalmi nem” 
fogalmának becsempészése az 
uniós, valamint a tagállami jogba 
a lopakodó jogalkotás révén. Ha 
jelenlegi állapotában fogadnánk 
el az egyezmény szövegét, akkor 
a genderkoncepció a magyar jog-
rendszer részévé válna, ami állás-
pontunk szerint összeegyeztethe-
tetlen a magyar Alaptörvénnyel.

A párkapcsolaton belüli erő-
szakról felmérések, kutatások 
szólnak. Hogyan lehet ezt saját 
törvényeinkkel orvosolni? 

Le kell szögezni, hogy a nőkkel 
szembeni erőszak elleni fellépés 
fontos téma, szükséges vele fog-
lalkozni, de leginkább tenni kell a 
megszüntetéséért. Első lépésként 
a nők társadalmi megbecsülése 
lényeges. Magyarországon a kor-
mány sokat tett azért, hogy a nők-
nek ne kelljen feltétlenül válasz-
taniuk család és karrier között, ne 
menjen az egyik a másik rovására. 
Ha egy család életében nem okoz 
feszültséget a megélhetés kérdé-
se, akkor jó esély van arra, hogy 
megakadályozhatjuk a családon 
belüli erőszakot. Egy egyezmény 
elfogadásánál tehát sokkal hatéko-
nyabb módszer a valódi cselekvés. 
Kiegészítésképpen természetesen 
áldozatsegítő intézményrendszer 
és segélykérő hálózat létrehozása 
szükséges, amely Magyarországon 
biztosított. Biztatni kell az erőszak 
bármely formáját elszenvedő nőket 
– és egyébként a férfi akat is – arra, 
hogy segítséget kérjenek, mert e 
területen nagy a látencia, és gyak-
ran a környezetük nem veszi észre, 
hogy segítségre van szükségük.

Olyan országokban, ahol az 
egyezményt elfogadták, mennyi-
re oldódtak meg e gondok?

Az eddigi felmérések alap-
ján azt láthatjuk, hogy az egyez-
ményt hatályba léptető államok 
jelentős részében továbbra is ma-
gas a nők elleni erőszak aránya: 
igaz ez Dániára, Finnországra és 
Svédországra is. Összefüggést je-
lent, hogy a 2015-ben indult mig-
rációs hullám során sok migráns 

érkezett muzulmán országokból, 
ahol a nőket még mindig nem 
tekintik egyenrangúnak a férfi -
akkal. Az Isztambuli egyezmény 
mégsem tér ki e problémára, ho-
lott mindennaposak a migrációs 
hátterű férfi ak által elkövetett 
nemi erőszakok, például a své-
deknél. Fontosabb lenne ez ellen 
fellépni, mint a hangzatos egyez-
ményeket elfogadni. A problé-
mák tehát nem oldódtak meg. 
Spanyolországban ugyanakkor 
kifejezetten visszás tapasztala-
tokról számolnak be az Isztam-
buli egyezmény ratifi kálása óta: 
jelentősen megnőtt a férfi ak ellen 
indított büntetőügyek száma, 
ugyanakkor a vádak körülbelül 
90 százaléka nem állja meg a he-
lyét. Az egyezmény viszont lehe-
tőséget ad arra, hogy a feljelentő 
nő környezetéből azonnal eltá-
volítsák a megvádolt férfi t, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
azonnal utcára teszik akár a saját 
tulajdonú lakásából is. A meg-
gyanúsított férfi  bűnösségének 
bizonyítása nélkül is gyorsított 
eljárásban megvonhatják a gyer-
mekláthatási jogait. Ez megalá-
zó, méltatlan helyzeteket ered-
ményez. Ez tehát kétélű fegyver, 
amivel a nők is visszaélhetnek, 
és amivel férjek, apák életét te-
hetik tönkre, akár érzelmi felin-
dulásból vagy tudatos bosszútól 
hajtva.

Hány ország parlamentje sza-
vazta meg eddig az egyezményt, 
és melyek nem ratifi kálták?

A hivatalos honlap szerint ed-
dig 34 ország ratifi kálta, 12 ország 
pedig aláírta, de azóta sem léptet-
te hatályba, azaz a folyamat el-
akadt. Utóbbiak között hazánkon 
kívül is vannak olyan országok, 
amelyek uniós tagállamok: Bul-
gária, Csehország, Lettország, Lit-
vánia és Szlovákia. Lengyelország 
esetében az előző kormány aláírta 
és ratifi kálta az egyezményt, vi-
szont az azóta megválasztott új 

kormányzó erő, a konzervatív Jog 
és Igazságosság Párt nem fogja 
végrehajtani. Sőt nemrégiben a 
lengyel igazságügyi miniszter-
helyettes azt szorgalmazta, hogy 
országa mondja fel az Isztambuli 
egyezményt, mert az keresztény-
ellenes, és a lengyel alkotmánnyal 
összeegyeztethetetlen rendelke-
zéseket is tartalmaz. Van tehát 
lehetőség arra is, hogy egy állam 
kilépjen az egyezményből.

Származik-e jogi vagy egyéb 
hátránya abból, ha egy uniós 

tagország nem fogadja el az 
egyezményt? Az Unió testületei 
hogyan tekintenek az egyez-
ményre?

Az Unió korábban úgy dön-
tött, csatlakozik az egyezmény-
hez. Azonban erre az uniós 
szerveknek nincs kizárólagos ha-
táskörük: a dokumentum vegyes 
megállapodásnak minősül, ezért 
erre csak a tagállamok támoga-
tásával kerülhet sor. Bár a lissza-
boni szerződés értelmében az EU 
maga is köthet nemzetközi szer-
ződéseket, tagállami ratifi káció 
nélkül csak olyan területeken, 
amelyek az Unió kizárólagos ha-
táskörét képezik. Az Isztambuli 
egyezmény azonban büntetőjo-
gi rendelkezéseket is tartalmaz. 
Ez a terület viszont – néhány 
kivételtől eltekintve – tagállami 
hatáskörbe tartozik. Hasonló-
képpen nem írható felül semmi-
lyen uniós jogi aktussal az Alap-
törvény családdefi níciója sem, 
amely egyértelműen férfi ról és 
nőről rendelkezik. Az ilyen ren-
delkezések a tagállamok nemzeti 
önazonosságának részét képezik, 
ez pedig még az uniós szerződé-
sek alapján sem lehet uniós jog-
alkotás tárgya. Idén májusban a 
magyar Országgyűlés elfogadott 
egy határozatot arról, hogy Ma-
gyarország nem kívánja ratifi kál-
ni az egyezményt, ezzel világos 
üzenetet küldött az Uniónak. 
Korábban a szlovák parlament 
is hasonló döntést hozott, így ez 
nem egyedülálló lépés. 

Egyelőre nem származhat 
semmilyen hátránya egy tagál-
lamnak abból, ha nem csatlako-
zik az egyezményhez. Azonban a 
jövőre nézve nem jelenthetjük ki 
teljes bizonyossággal, hogy nem 
is lesz. Ugyanis Európában azt 
az irányt láthatjuk, hogy a főso-
dortól eltérő tagállamokat – jel-
lemzően Lengyelországot és Ma-
gyarországot – az intézmények a 
rendelkezésükre álló eszközök-
kel (például kötelezettségszegési 
eljárásokkal, uniós bírósági íté-
letekkel) igyekeznek az általuk 
kijelölt irányba terelni. Ennek 
eddig ellent tudtunk állni.

Az Alapjogokért Központ már 
több éve tiltakozik az egyezmény 
magyarországi ratifi kálása el-
len. Melyek az önök érvei?

Bár a dokumentum hivatalo-
san a nőket ért erőszak elleni fel-
lépésről szól, valójában a mérge-
ző genderideológiát emelné a jog 
szintjére. Célja nem a nők elleni 
erőszak csökkentése, hanem a 
„társadalmi nemek” kategóriá-
jának európai szintű bevezetése. 

A genderideológia mindenben felrúgja a konzervatív hagyományokat
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