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A gender (társadalmi nem) egy megosztó fogalom, ám nemcsak azért, mert a társadalmat férfiakra, 
nőkre, hidzsrákra1, queer-ekre2 és egyéb csoportokra osztja fel, hanem mert gyakran vált ki 
összeegyeztethetetlen nézeteltéréseket. Valójában Hofstede (1998) a gendert „tabu dimenziónak” 
nevezi a különféle kultúrák közötti kapcsolatokban, mivel oly sok és olyannyira eltérő kulturális szabály 
írja elő, hogy miként kell értelmezni és hogyan kell megnyilvánulnia a társadalmi nemnek. Az elmúlt 
évtizedekben számos szakirodalom készült, és új fogalom alakult ki a társadalmi nemmel 
kapcsolatosan. Egyesek számára a társadalmi nem fogalmának puszta létezése is zavaró. Ebben a 
részben fel fogjuk térképezni a társadalmi nem fogalmát, annak relevanciáját a különböző kultúrák 
találkozásakor, és bemutatjuk a társadalmi nem témában összegyűjtött kritikus eseteinket. 

Mit is jelent valójában a társadalmi nem? Miért megosztó ez a fogalom? Mielőtt rátérnénk a 
társadalmi nem kulturális sokféleségének kérdésére, talán érdemes megvizsgálni, hogy miben 
különbözik a biológiai nem fogalmától.  
 
 
 
 
“A társadalmi nem a nőkre és férfiakra vonatkozó elvárásokra, viselkedésre és tevékenységekre utal, 

amelyeket a biológiai nemük alapján tulajdonítanak nekik. Egy 
adott társadalmi nem szerepeire vonatkozó társadalmi 
elvárások a társadalmi-gazdasági, politikai és kulturális 
környezettől függenek, továbbá egyéb tényezők is 
befolyásolják azt, mint a faj, etnikai hovatartozás, osztály, 
szexuális beállítottság és életkor. A nemi szerepek tanultak, és 
társadalmanként változnak, sőt egy társadalmon belül se 
egységesek, és az idő múlásával is módosulnak”3. 
A biológiai nem a szexualitás biológiai jellemzőire, fizikai és 
genetikai sajátosságaira vonatkozik. Milyen valójában „igazi” 
nő vagy férfi biológiai értelemben? Az „XX” egyszerű genetikai 
formula két X-kromoszómájával a történet egyik oldala. Bár 
mindennapi életünk nagy részében magától értetődőnek 

tekintjük, hogy az emberek a férfiak vagy a nők nagy csoportjába 
tartoznak, még mindig nagyon sok olyan ember van, aki még 
biológiai szempontból sem tartozik teljesen a saját 
kategóriájába. Testünk anatómiája, funkciói, megjelenése, 
reakciói és érzékelése egyénenként változik. Az interszexuális 
emberek például olyan nemi jellemzőkkel születettek, beleértve 
a kromoszómákat, ivarmirigyeket, nemi hormonokat vagy nemi 
szerveket, amelyek az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága szerint, 
"nem felelnek meg a férfi vagy női test tipikus 
meghatározásainak”. A transzszexuális emberek olyan nemi 
identitást tapasztalnak, amely nem áll összhangban a hozzájuk 
rendelt nemmel, és vágyakoznak arra, hogy véglegesen 
átváltsanak arra a biológiai vagy társadalmi nemre, amellyel 
azonosulni tudnak. Általában orvosi segítséget vesznek igénybe 
(ideértve a nemi helyreállító kezeléseket, mint például a 
hormonpótló terápia és a nemi helyreállító műtét), amelynek 
segítségével testüket hozzáigazítják a biológiai és társadalmi 
nemükhöz, amellyel azonosulni tudnak. A transzszexuális alatt 
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Indiában használt elnevezés, amely transzszexuális és interszexuális emberek csoportjára utal. 

2
Ebbe a csoportba azok tartoznak, akik nem illeszkednek a bináris (férfi/nő) nemi felosztásba. 

3
Definíció forrása: Európa Tanács, KOMPASZ: Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez (2012) 
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gyakran a transzneműek egy csoportját értik, ám néhány transzszexuális elutasítja a transznemű 
elnevezést.4 
A fentiek ellenére is a leggyakoribb felfogás az, hogy két nem létezik: a férfi és a nő. Ez az oka annak, 
hogy a legtöbb társadalomban binárisan rendszerezik a nemekkel, azaz férfiakkal és nőkkel 
kapcsolatos elvárásokat.  
A biológiai nem (sex) biológiai és élettani különbségekre utal a férfi, női és interszexuális személyek 
között, amíg a társadalmi nem (gender) kiemeli a két vagy több nem megkülönböztetésére és 
kapcsolatuk szabályozására vonatkozó kulturális elvárásokat és elképzeléseket, és segít 
megválaszolni a következő kérdéseket: 
▪ Hány társadalmi nem van?  
▪ Hogyan kell férfiaknak/nőknek/harmadik neműeknek megjelenniük és viselkedniük?  
▪ Mi a jobb: a köztük lévő különbségek növelése vagy csökkentése?  
▪ Milyennek kellene lennie a kapcsolataiknak? Milyen szabadsággal és autonómiával 

rendelkezzenek? 
 
Természetesen a különböző kultúrák eltérő válaszokat adnak ezekre 

a kérdésekre. A válaszok sokfélesége az elsődleges forrása a társadalmi 
nemekkel kapcsolatos feszültségnek, félreértéseknek és konfliktusoknak az 
eltérő kultúrák között. Valószínűleg még inkább jellemző a társadalmi 
nemekre, mint a kulturális különbségek más területeire, hogy amikor az 
emberek eltérő szokásokkal és viselkedéssel találkoznak, az erősebb érzelmi 
reakciót és ítéleteket vált ki belőlük, mivel ez a téma olyan alapvető értékeket 
érint, mint a szabadság, az egyenlőség és az igazságosság, valamint az 
egyén identitása, társadalmi szerepe stb.  

A feszültség második forrása valószínűleg a téma „túlérzékenysége”. 
Ez egy absztraktabb szinten jelenik meg. Nem a tényleges különbségekre 
összpontosít, hanem a társadalmi nemekkel (és a nemek közötti 
egyenlőséggel) kapcsolatos diskurzusra, valamint arra, milyen kapcsolatban 
áll az a rasszizmussal és idegengyűlölettel. Farris (2012) megalkotta a 
„femonacionalizmus” kifejezést amellyel, azt a jelenséget írja le, amikor a 
feminista eszméket (ki)használják a nyugati társadalom fölényének hangsúlyozására szemben a 
„szexista” és „visszamaradt” társadalmakkal, ahonnan állítólag a migránsok származnak. Láthatjuk 
ennek a fogalomnak a gyakorlati alkalmazását politikai kampányokban és jobboldali újságokban, 
valamint közvetett hatásai észlelhetők az ifjúság munkások öncenzúrája kapcsán, akik meg sem 
engedik maguknak, hogy a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel, attól tartva, hogy 
a kérdéseik rasszista vagy idegengyűlölő megjegyzésekké válnak.  

A következőkben mindkét témakört megvizsgáljuk, és az általunk összegyűjtött kritikus 
esetekkel illusztráljuk őket.. 

 
 
 
 

a) Hány társadalmi nem van, és mi alapján sorolhatók be az emberek az egyes kategóriákba? 

Noha a társadalmi nemek meghatározásainak és fogalmainak többsége a férfiak és a nők közötti 
különbségtételre összpontosít, ez nem egyetemes vagy nyilvánvaló. A nem nyugati kultúrákban 
található néhány példa „harmadik” vagy „negyedik” társadalmi nemre például az indiai hijrák, a 
polinéziai fa'afafine és a mexikói Muxe, (mindkét csoport férfinak született, de nőként él és viselkedik) 
csak hogy néhányat említsünk. Mindez azt sugallja, hogy „harmadik” vagy további nemi szerepeket és 
tulajdonságokat különítenek el a férfiakon és nőkön kívül. Ám „Nyugaton” is éri kritika a „nemi 
binarizmust”: a nem bináris vagy genderqueer nemi azonosulások a nemi identitások olyan széles 
spektrumát  ábrázolják, amelyek túlmutatnak a férfi és nő kategóriákon. A változó neműség (gender 
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  Thomas E. Bevan, The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism (2014, ISBN 1440831270) 

A társadalmi nemmel kapcsolatos kulturális különbségek 
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fluidity) fogalma a nem állandó nemi identitásra utal (például nem a biológiai nem határozza meg), 
amely az idő múlásával megváltozhat.  
 A társadalmi nemek száma az általunk gyűjtött helyzetek egyikében sem idézett elő kritikus 
eseteket, ám van köztük egy olyan eset, amely rámutat a társadalmi nemekkel kapcsolatos bináris 
gondolkodásmód ellentmondásosságára. „A homofób” (NL) című esetben egy szír férfi szexuális 
beállítottság miatt nevez egy másik férfit „lánynak”.   
 

b) Milyennek kell a férfiaknak és nőknek mutatniuk magukat, és hogyan kell viselkedniük? 

Mennyire kell különbözniük? 
 
 

A társadalmi nem témában összegyűjtött eseteink 
többsége arra a kérdésre vonatkozik, hogy milyen a 
megfelelő megjelenés és viselkedés a férfiak és a nők 
számára. Ezzel a kérdéssel azonban nem 
foglalkozhatunk, amíg egy másik, mélyebbre hatoló 
kérdést meg nem válaszolunk: szeretnénk-e minimalizálni 
a társadalmi nemek közötti különbséget, vagy inkább 
megengedjük őket, láthatóvá tesszük, és tetszőleges 
módon növeljük? Minden kultúra (legyen az nemzeti, 
szakmai, zenei, vagy bármilyen más szubkultúra) e 
dimenzió mentén helyezkedik el, és gyakran különböző 
választ ad erre a kérdésre az élet területétől függően. A 
megkülönböztetés vonatkozhat sokféle szokásra és 
viselkedésre: a férfiak és nők szakma választására (pl.: 

vannak-e női elnökök, vannak-e férfi óvodapedagógusok?), a helyhasználatra (pl.: a férfiak és nők 
számára külön öltözők vannak az edzőteremben?), a beszédmódra (pl.: a nők használhatják 
ugyanazokat a szavakat, mint a férfiak, és fordítva, anélkül, hogy kinevetnék őket?), az öltözködési 
szabályokra (pl.: viselhetnek-e a nők nadrágot, viselhetnek-e a férfiak szoknyát?) stb. Az „Ezermester” 
(NL) című eset példát mutat a kultúránként eltérő nőkkel vagy férfiakkal kapcsolatos elvárásokra és 
szerepekre. A narrátor (török származású, Hollandiában élő nő) úgy véli, hogy egy nőnek joga van a 
privát térhez és időhöz, a fizikai teljességhez, a szexuális és társadalmi önrendelkezéshez. Ha egyedül 
van otthon, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy szüksége van egy férfi társaságára. A narrátor kettős 
kulturális identitással rendelkezik, de ami a társadalmi nemet illeti, inkább a holland modellel azonosítja 
magát, mint a törökkel. „Egy nő nyíltan kommunikál, nyilvános szerepeket vállal, és lehet független”, és 
ezt társadalmilag és kulturálisan elfogadják, és a törvények garantálják. A nő a holland modellel való 
azonosulása miatt bizonyos mértékig elítéli a közel-keleti modelleket és férfiábrázolásokat; ezek 
számára hagyományosabbak, elavultak és szexisták. 
 
 

Az udvariasság és az illendőség szabályainak megsértése és egyéb kihágások  

„A lányok is isznak” (ES) című eset ezt a kérdéskört egyértelmű 
módon szemlélteti: a narrátor egy fiatal szikh férfi, és a szikh 
vallás ellenzi az alkoholfogyasztást, ám az elfogadható, hogy a 
férfiak áthágják ezt a szabályt, de a nőknek nem szabad. A férfi 
nagyon megdöbben, amikor első látogatásakor Barcelonában 
az látja, hogy nők alkoholt fogyasztanak. Valójában erre a 
mintára könnyű további példákat találni; ha a férfiak hágnak át 
kulturális normákat, az könnyebben elfogadható mintha, a nők 
teszik azt (pl.: dohányzás, káromkodás stb.) 
 
 

Öltözködés 
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A „Szexi ruha” (NL) című eset ugyanarra a kérdéskörre hoz 
mérsékeltebb példát. Egy nyelvtanár azt veszi észre, hogy az 
óráján az egyiptomi nők gúnyt űznek egy szlovák lányból, aki 
aznap egy nagyon szexi, keveset takaró ruhát vett fel. A tanár 
nem tudja, hogyan reagáljon erre. A tanár holland kulturális 
háttere alapján minden társadalmi nemnek joga van a szabad 
önkifejezéshez. Az öltözködés egy mód arra, hogy kifejezzük 
magunkat és az egyéniségünket. A nőknek joguk van úgy 
öltözködni, ahogy csak akarnak.  

Az észak-afrikai nők követik az iszlámot, így tiszteletben 
kell tartaniuk azt az előírást, hogy a ruháiknak el kell fedniük 
azokat a testrészeket, amelyeket intimnek tekintenek (arabul 
„awrah”). Annak meghatározása, hogy mely testrészek 
minősülnek intimnek, az iszlám különböző ágaitól/iskoláitól 
függően változik. Ám mindegyik ág egyetért abban, hogy 
„visszafogottan” kell öltözködni, és nem szabad az öltözködést, 
illetve a bőr felfedését figyelemfelkeltésre használni. Egy szexi 
ruha látványának hatása, amely követi a test vonalait és nem 
takarja el a bőrt, ahhoz hasonlítható, amelyet a nyugati 
kultúrákban, olyan ruha vált ki, amely nem takarja el a feneket. 
Meglepetést, zavart vált ki, és valószínűleg nevetség tárgyává 
válik. Ha egy nő nem takarja el testének intim részeit, akkor nem 

mutatja magát tiszteletreméltónak. Ez úgy is értelmezhető, hogy megpróbálja a kinézetével felhívni 
magára a figyelmet, és a férfiak szexuális közeledését kiprovokálni. 
 

Kezdeményezés/tisztelet/önrendelkezés 

A társadalmi kapcsolatokban a társadalmi nemek megnyilvánulása elválaszthatatlanul kapcsolódik a 
tisztelet, az önrendelkezés, a hatalmi viszonyok és a hierarchia kérdéseihez. „A lányok is isznak” (ES) 
című esetben az első sokk után, amikor azt látja, hogy nők alkoholt fogyasztanak, a fiatal iszlám férfi 
ismét megdöbben amikor azt tapasztalja, hogy nők nyíltan kimutatják szexuális vonzalmukat, és flörtöt 
kezdeményeznek. Számára ez egy olyan kiváltság, amely valószínűleg az ő kultúrájában kizárólag a 
férfiakat illeti meg. A „Ne fizess!” (HU) című esetben a magyar lányok fizetik ki a cukrászdai számlát, 
mialatt török házigazda a mosdóban van. A férfi ezt sértésként éli meg, mivel őt illeti a házigazda 
kiváltsága, hogy meghívja őket. Viszont a lányok számára elképzelhetetlen, hogy a férfi másodjára is 
fizessen helyettük; úgy érezik ez fenyegeti az önállóságukat és egyenlőségüket. 

A következő esetekben „Kéz a combon” (FR) (egy fiatalember az asztal alatt a kezét a a 
művészeti foglalkozást vezető nő combjába helyezi), „Suttogások” (ES) (egy fiatalember szexuális 
megjegyzéseket suttog a csoportvezető nő fülébe), „Szerelmi vallomás” (FR) (egy fiatalember megvallja 
érzelmeit egy ifjúsági munkásként dolgozó lánynak, és nem fogad el nemleges választ) a férfi 
résztvevők felhatalmazzák magukat arra, hogy kezdeményezéseket tegyenek, és megkörnyékezzék a 
női ifjúsági munkásokat. Bár nagyon eltérő módon, de mindegyikük áthágja a szabályokat, és a másik 
fél beleegyezésének hiányát nem tekintik akadálynak. Ezek a magatartások sok kulturális környezetben 
napjainkig elfogadottak, ám ha a Me Too mozgalom utáni nézőpontból tekintünk az esetekre, 
mindhárom magatartás zaklatásnak minősül, ellenben a fiatal férfiak szemszögéből ez a magatartás 
elfogadhatónak számított. Ebben a viszonylatban jelenleg a világban komoly változások zajlanak, amit 
elsősorban a fehér nyugati nők ösztönöznek. Az említett esetek rávilágítanak a kihívásra, hogy miként 
lehet beilleszkedni egy más kultúra kereteibe, ahol az alkalmazkodni kénszerülők a szükséges 
változásokat kényszerként élik meg (nincs lehetőségük hozzáadni vagy megkérdőjelezni semmit), s így 
ez nem kívánt, ellentétes hatást eredményezhet. 
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A kritikus esetek során gyakran fordul elő, hogy a szereplők a sajátunktól eltérő meggyőződésekkel 
szembesülésünk, vagy akár a fordítottja is előfordulhat: mások juttatnak eszünkbe olyan 
meggyőződéseket vagy eszméket, amelyet inkább elfelejtenénk. Ezt három esetben is látjuk, amikor a 
kulturális sokk megerősíti a sztereotípiát, amelyet a történet elbeszélője alapvetően ellenez. Ez a 
helyzet a „Kisasszony vagy asszonyom?” (FR), „Meztelenül” (FR) és „Szerelmi vallomás” (FR) című 
esetekben is, ahol a narrátort sokkolta a felismerés, hogy a saját tapasztalata igazolta a rasszista 
meggyőződéseket, miszerint a fajilag megkülönböztetett férfiak szexistábbak, mint a fehérek5. Az 
ugyanerre vonatkozó aggodalom húzódhat meg a „Ne fizess!” (HU) című eset hátterében, amelyben a 
női ifjúsági segítő szexizmussal és az emancipáció hiányával társítja a török férfi meghívását.  

Ezek az esetek az interkulturálisan nyitott ifjúsági segítőket két oldalról is sarokba szorítják: 
egyrészt ellenzik a sztereotípiákat és előítéleteket, fellépnek az eltérő háttérrel rendelkező emberek 
elleni elhamarkodott ítélkezéssel szemben, különösen az idegengyűlölettel vagy rasszizmussal 
szemben. Másrészt, amikor a másik személy veszélyezteti a társadalmi nemek közötti egyenlőséget, 
az ifjúságsegítők az értékek relativizálásával szembesülnek, amelyek a jelen társadalmainkban nagyon 
fontos és érzékeny téma. A szexista megjegyzések emlékeztetnek az emancipáció és a társadalmi 
nemek közötti egyenlőség előtti időkre; azokra az időkre, amelyek felett már győzedelmeskedtünk. 
Ezért erős a kísértés, hogy a fejlődés egyedülálló módjára mutogassunk: „ha már mi legyőztük ezt, és 
az egyenlőséget választottuk, akkor neked is ezt kell tenned”. Még inkább motiváltak vagyunk arra, 
hogy elhatároljuk magunkat az „elavult” nemi mintáktól, ha a saját fejlődésünk eredménye még nem 
szilárdult meg. Ahogy Margalit Cohen-Emerique (2011) figyelmeztet bennünket, néha érzékenység 
alakul ki a fejlődés és az elért eredmények mentén, amelyekben még nem vagyunk biztosak, így az is 
lehet, hogy ezt az egyenlőséget még nem sikerült teljesen kivívni a saját köreinkben. Ez a tudatosság 
a saját törékenységünkkel kapcsolatban talán a lényege, hogy megmenekülhessünk a társadalmi 
nemek multikulturális tükröződésének és egyúttal a „femonacionalista” csapdájából. A nyugati és más 
társadalmak közötti különbség lényegessé tétele, és a felsőbbrendűségünk bizonyítása mások 
szokásaival és normáival szemben nem tűnik túl eredményesnek. Inkább arra invitálunk, hogy ezt a 
sokszínűséget használjuk arra, hogy új kérdéseket tegyünk fel együtt ahelyett, hogy a régi válaszokat 
ismételgetnék egyedül.    
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