
“A lányok csak szórakozni akarnak”
„Nem sokkal azután, hogy Barcelonába érkeztem, randizni kezdtem egy spanyol lánnyal. Kedveltük 
egymást, és jól éreztük magunkat együtt. Körülbelül másfél éve jártunk, amikor a következő 
incidens történt. Egyik délután dumálgattunk és lazultunk, mindenféléről beszélgettünk. A 
beszélgetés során felhoztam a házasságot és a gyerekvállalást, és hogy ezek a dolgok mennyire 
fontosak nekem és a családomnak. A lány azt mondta, hogy soha nem akar megházasodni és 
gyereket vállalni. Nem értettem, mire gondol: hogy lehet, hogy nem akar megházasodni és családot 
alapítani? Felzaklatta, hogy nem értettem meg őt. Én is zaklatott lettem, mert nem fért a fejembe, 
hogy gondolhat ilyet. A beszélgetés után már nem tudtam ugyanúgy nézni rá. Néhány héttel később 
szakítottunk.”

Barcelona, 2014



  

 

 

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A KULTURÁLIS SOKKOT KIVÁLTÓ MÁSIK SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

Egyedülálló, 32 éves algériai férfi, aki egy-két évig volt Franciaországban. Az incidens egy bulin történt a 
workshop után, ahol az elbeszélő az oktató, a másik személy pedig egy résztvevő.

28 éves heteroszexuális katalán 
nő.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

(„ALBA”)

30 éves indiai férfi. 
Heteroszexuális bevándorló, 
aki a szikh vallás követője (bár 
nem szigorúan).  Iskolázatlan. 

AZ ELBESZÉLŐ

(„SAI”)

Hasonlóságok: életkor, szexuális orientáció.

Különbségek: nem, származási ország, 
kulturális háttér, világnézet, élettapasztalat.

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

Egyedülálló, 32 éves algériai 
férfi, aki egy-két évig volt 

Franciaországban. Az incidens 
egy bulin történt a workshop 

után, ahol az elbeszélő az 
oktató, a másik személy pedig 

egy résztvevő.

Nincs.  

EGYÉB SZEREPLŐK

Az elbeszélő lakása (Barcelonában).  

HELYSZÍN

Másfél éve jártak már az incidenst megelőzően.  

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

Spanyolország, mint katolikus ország nagy 
jelentőségét tulajdonít a házasságnak, ennek 
ellenére az elmúlt 4 évtizedben a házasság 
népszerűsége a felére esett vissza, illetve a 
házasulandók átlagéletkora jelentősen 
növekedett: nőknél 35 év, férfiaknál pedig 37,8 év 
(2018).

(https://www.statista.com/statistics/451195/num
ber-of-marriages-in-spain/ )

A HELYZET EGYÉB FONTOS JELLEMZŐJE

https://www.statista.com/statistics/451195/number-of-marriages-in-spain/
https://www.statista.com/statistics/451195/number-of-marriages-in-spain/


AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE (SAI)

HARAG
ÉRTETLENSÉG

MEGBÁNTOTTSÁGSZOMORÚSÁG

A család, mint érték: a 
család az a központi 
egység, ami köré 
rendeződik az élet. Ez az 
egység a házasság által 
jön létre, és indul 
növekedésnek.  A 
házasság és a gyermek-
vállalás szükséges 
alkotóeleme a 
kiteljesedett felnőtt 
életnek.

Amikor egy indiai férfi a házasságról és gyerekekről 
beszélget a katalán barátnőjével, a nő azt feleli, hogy 

soha nem akar megházasodni és gyereket vállalni.

A család, mint a szociális 
biztonság fő pillére: a szülők 
gondoskodnak a 
gyermekeikről, és amikor 
megöregednek, akkor a 
gyermekeik gondoskodnak 
róluk. Egy családban mindenki 
gondoskodik a többiekről, és 
megosztják egymással a 
rendelkezésre álló 
erőforrásaikat.

A családi kötelékek 
fontossága: habár a 
kapcsolatoknak sok 
fajtája van (barátság, 
szakmai kapcsolat, 
stb.), a legszorosabb 
és legfontosabb 
kötelék a család, mert 
az a legbiztosabb és 
legmegbízhatóbb.

Az egyén élettörténete egy kollektivista 
rendszerben: egy kollektivista rendszerben 
egyértelmű és egyenes életút van meghatározva 
minden egyén számára, amely kapcsolódik a 
közösségben és a családban betöltött szerepéhez. A 
gyermekkort a kamaszkor, majd a felnőttkor és a 
családalapítás követi. Ezek a életszakaszok és a 
velük járó szerepek maguktól értetődők.  Az egyén 
feladata az, hogy sikeresen betöltse ezeket a 
szerepeket, amelyeket a társadalom kínál számára.



Amikor egy indiai férfi a házasságról és gyerekekről 
beszélget a katalán barátnőjével, a nő azt feleli, hogy 

soha nem akar megházasodni és gyereket vállalni.

Az állam, mint a szociális 
biztonság legfőbb rendszere: a 
jóléti állam biztosítja az egyén 
biztonságát, családi állapottól 
függetlenül.

Az egyén szerepe egy 
individualista 
társadalomban: Az élet 
értelmét az egyéni képességek 
kibontakoztatása, a saját 
vágyak követése adja, nem a 
családi kötelékek.

A nők identitása a családi 
szerepen túl:  a nők szabadon 
határozhatják meg céljaikat, 
szerepeiket,  az identitásuk 
központi eleme nem feltétlenül a 
család.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE (ALBA)

A házasság szerepe: A 
házasság nem egy 
személy vágyainak a 
csúcsa, hanem egy 
elavult intézmény.

Az anyaság szerepe: A gyermekvállalás 
nem szükséglet, hanem egy lehetőség, 
amelyet egy nő elvállalhat, amennyiben ez 
megegyezik a saját terveivel. Azonban nem 
ez az egyetlen lehetséges értelme egy nő 
életének.



Ez a dokumentum a 2018-as "IRIS - Intimitás, Barátság, Interkulturalitás az Ifjúsági Munkában" Erasmus+ projekt 
szellemi terméke.

A dokumentumot a Creative Commons CC BY-NC-SA „Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!” licence védi.

Az IRIS projekt az Európai Bizottság Erasmus+ munkaprogramjának támogatásával valósult meg. Az Európai Bizottság 
hozzájárulása a kiadvány gyártásához nem jelent egyetértést annak tartalmával, amely kizárólag a szerzők nézeteit 
tükrözi. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a kiadványban található információk felhasználásáért.


