a
us
.m
ik
ol
K
at
Szerző: Szerk. (2020-06-21)
1 / 9 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/cafolhatatlan-tenyek-a-gyerekeknek-apara-van-szukseguk/ internetes címről származik. A cikket
2020-08-08 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú
kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

a

Cáfolhatatlan
tények:
A
gyerekeknek apára van szükségük
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.m

A statisztikák azt mutatják, hogy az apa nélkül felnövő gyerekeknél sokkal
nagyobb valószínűséggel alakulnak ki viselkedési és érzelmi problémák.
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A statisztikák szerint sok országban tapasztalható, hogy növekszik az olyan
családok száma, amelyekben nincs apa. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg
három gyerek közül egy apa nélkül nő fel, ami azt jelenti, hogy 25 millió amerikai
gyermek van ebben a helyzetben.
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Néhány európai országban, így Svédországban, Izlandon és Franciaországban az
egyedülálló anyák többen vannak, mint azok az anyák, akiknek van házastársuk
vagy párjuk. Az Államügyészség tájékoztatása szerint Spanyolországban a
fiatalkorú bűnözők jellemzően kiskorú, apa nélkül felnövő fiúk.
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Valóban szükség van egy apafigurára a gyerekek nevelése során? Vagy nélkülük is
lehetséges? Az apa nélküli nevelkedésnek lesz-e valamilyen hatása később?
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A madridi III. Károly Egyetem jogtudományi professzora, Maria Calvo azt állítja,
hogy az apák jelenléte szükséges, nélkülük a gyerekek fontos téren szenvednek
hiányosságokat, amelyeknek később negatív következményei lesznek a
társadalom egészére nézve.
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Statisztikák, amelyek gondolkodásra késztetnek
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Calvo szerint vannak olyan statisztikák, amelyeken elmélkednünk kellene.
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90 %-a azoknak a fiatal férfiaknak, akik börtönben vannak az Amerikai Egyesült
Államokban, apa nélkül nőtt fel.

A 2011-es tottenhami lázadások után az Egyesült Királyságban egy utólagos
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szociológiai felmérést végeztek el, amelyből kiderült, hogy több mint 1000
letartóztatott ember közül 85 % apa nélkül nőtt fel.
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Abban az időben David Cameron miniszterelnök azt mondta, hogy egyenes út
vezet az apák hiányától a családokban az utcai káoszig, amelynek ugyan nem ez
az egyetlen, mindazonáltal egy kulcsfontosságú oka.

Apa nélkül felnőni ártalmasabb, mint szegényen felnőni
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“Az apafigura hiánya – mondja Calvo – a gyökere a legtöbb szociális problémának,
úgy mint erőszak, kábítószerrel való visszaélés, korai serdülőkori terhesség,
tanulmányi bukás, otthonról való elszökés… Korábban úgy gondolták, hogy e
problémák oka a szegénység , de valójában az apa hiánya az.”

Különösen 3 és 5 éves kor között
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Maria Calvo sajnálja, hogy manapság az apafigura elértéktelenedett a
társadalmunkban, és egyre inkább terjed az a felfogás, hogy a gyerekek ugyanúgy
nevelkedhetnek apa nélkül is.
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“Különösen 3 és 5 éves kor között, a kisfiúknak szükségük van arra, hogy az apjuk
jelen legyen, mert ő a férfiasság modellje a számukra”, mondta Calvo nemrégiben
egy kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Villacisneros Alapitvány szervezett
Madridban.
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Amikor a férfi példakép hiányzik, a fiatal fiúkat olyan sztereotípiák irányíthatják
nevelkedésük során, amelyek erőszakhoz és hímsoviniszta magatartásokhoz
vezetnek.
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Fotó: Pixabay
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Akár egy negatív életszemlélet áldozataivá is válhatnak: “A nihilista filozófusok,
mint Nietzsche, Bertrand Russell és Albert Camus, apa nélkül nőttek fel.”

Camus-vel kapcsolatban Calvo professzor kifejti, hogy a francia szerző írt néhány
sort egy kézirat szélére, amit akkor találtak meg, amikor az író 46 évesen
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meghalt, miután elütötte egy autó. Camus sorait később megjelentették az utolsó
befejezetlen regényében, melynek címe Az első ember:

“Szükségem van valakire, hogy irányítson. Szükségem van valakire, hogy
megdicsérjen, hogy megdorgáljon, nem az erejével, hanem a tekintélyével.
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Szükségem van az apámra.”

Az apák biztosítják az egyensúlyt
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Calvo szerint a gyereknevelésben az apák ellensúlyozzák az anyáknak azt a
vágyát, hogy mindent megadjanak a gyerekeiknek. Az apa az a személy, aki
megalapozza gyerekeiben a hierarchia tudatát, elsősorban a szülő tekintélyét a
gyerekek előtt, de a tanárok, a rendőrség és általában a hatalmi szervek
vonatkozásában is.

Ugyanakkor Calvo szerint az apák a szabadságot is képviselik, mert olyan határok
átlépését teszik lehetővé a gyerekeiknek, amilyeneket a néha túloltalmazó anyák
nem engednek meg.
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Apára és anyára egyaránt szükség van
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Egy gyerek akkor kaphatja a legjobb nevelést, ha mind az anya, mind az apa jelen
van az életében. Mindkettőjükre szükség van ahhoz, hogy a gyermek jól tudjon
fejlődni. Amennyiben ez nem lehetséges, az apa vagy az anya hiányát figyelembe
véve lépéseket kell tennünk, hogy biztosítsuk olyan emberek jelenlétét, akik
valamilyen módon pótolják a hiányzó szülőt.
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Forrás: Aleteia
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Fordította: Zsók Andrea
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