
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

NEMZETKÖZI FÓRUM 
 A NŐK POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  

2017. szeptember 7., Budapest  

Budapesti Corvinus Egyetem, Fővám tér 8., Auditórium (III. Előadó) 
 

PROGRAMTERV (2017. AUGUSZTUS 17-I ÁLLAPOT) 
 

08.30 – 09.00   Regisztráció, kávé 

 

09.00 – 09.30  Megnyitó 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselője (felkérés alatt) 

 Petri Tuomi-Nikula nagykövet, Budapesti Finn Nagykövetség 

 Dr. Pap Enikő, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség titkára 

 Dr. Marcin Walecki, a Demokratizálódási Osztály vezetője, EBESZ Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR)  

 Dr. Pesuth Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatokért 

felelős igazgatója 

 

09.30 – 11.00  Magas szintű panel 

A nők aránya az EBESZ régió nemzeti parlamentjeiben jelenleg átlagosan 26,6%, nem 

teljesült tehát a Pekingi Cselekvési Programban kitűzött 30%-os cél. Ez a szekció megvitatja 

azokat az EBESZ régióban megvalósult konkrét intézkedéseket, melyek a nők teljes és 

egyenlő politikai részvétele terén az előrelépés felgyorsítását célozzák. A panel bemutatja a 

nők részvételének és befolyásának előmozdítását célzó jó gyakorlatokat és sikeres 

kezdeményezéseket. A szekció különös hangsúlyt fektet a megfelelő jogi és közpolitikai 

intézkedések, valamint a politikai pártok által és az országgyűlésekben alkalmazott „gender 

mainstreaming” (a nemek közötti egyenlőség elvének érvényesítését szolgáló) stratégia 

fontosságára. 
 

 A Magyar Országgyűlés képviselője (felkérés alatt) 

 Doris Pack, az EPP Nők elnöke (Európai Néppárt) 

 Marina Kaljurand nagykövet, korábbi külügyminiszter, Észtország 

 Pekka Haavisto, országgyűlési képviselő, a nemzetközi fejlesztésért és állami 

tulajdonért felelős korábbi miniszter, az Európai Békeintézet elnöke, 

Finnország 

 Juhász Borbála, az Európai Női Lobbi Közép-kelet-európai, Balti és Balkán 
Államok Munkacsoportjának tagja 
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Elnök: Dr. Pető Andrea, a Közép-európai Egyetem Társadalmi Nemek Tanulmánya     

 Tanszékének egyetemi tanára 

 

11.00 – 11.30  Kávészünet 

 

11.30 – 13.00 1. szekció: Mi a politikai pártok szerepe a nők politikába való bekerülésében?  

 A politikai pártokat igen gyakran a demokrácia „kapuőreiként” emlegetik – s emellett 

különösképpen a nők politikai részvételének kapuőreiként. Ez annak a kivételes és alapvető 

szerepnek köszönhető, amit a pártok a demokratizálódási folyamatban játszanak. Ez a 

szekció a célból hívja össze a magyar parlamenti pártok frakcióit, hogy megvitassák a 

politikai pártok szerepét a nők politikai részvételének előmozdításában és a társadalmi nemi 

(gender) szempontok beépítését a pártok belső döntéshozatali folyamataiba. 

 

 A magyar parlamenti pártok frakcióinak képviselői (felkérés alatt) 

 Tiina Kukkamaa-Bah, a Demokratikus Kormányzás és Társadalmi Nemek 

Osztály vezetője, EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala 

(ODIHR) 

 

Elnök: Dr. Nagy Beáta, egyetemi tanár, a Szociológia és Társadalompolitika Intézet     

             igazgatója, Budapesti Corvinus Egyetem 

 

13.00 – 14.00  Ebéd  

 

14.00 – 15.30 2. szekció: Hogyan támogathatja a nőmozgalom a nők politikai szerepvállalásának 

megerősítését? 

 A nőmozgalom hozzájárul a demokrácia megszilárdításához azáltal, hogy erősíti a nemek 

egyenlőségét támogató kormányzási mechanizmusokat és előmozdítja a nyitott, 

transzparens és befogadó döntéshozatali folyamatokat. A nőmozgalom szintén 

kulcsszerepet játszik a nők jogainak és a nemek egyenlőségére vonatkozó elveknek az 

előmozdításában. E szekció megvitatja a nőmozgalom jelentőségét a nők politikai 

részvételének előrevitele terén, valamint azokat a különböző módokat, ahogyan a 

mozgalom ehhez hozzájárulhat, mint például a nők bátorítása a politikai szerepvállalásra és 

jelöltségük támogatása; a választópolgárok és a politikai döntéshozók megismertetése 

azokkal az akadályokkal, amelyekkel a nők a politikai életben és a közéletben szembesülnek; 

küzdelem a nők politikai képességeivel kapcsolatos nemi sztereotípiákkal szemben; továbbá 

a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása. 

 
 Johanna Pakkanen, a Nőszervezetek Koalíciója (NYTKIS) főtitkára, Finnország  

 Sáfrány Réka, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke 

 Caroline Kirrane, Nők a Választásért, Írország 

 Dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna, a Női Géniusz Alapítvány elnöke, a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézete Igazgatótanácsának tagja (felkérés alatt) 

 
Elnök: Ajla van Heel, nemek egyenlősége tanácsadó, EBESZ Demokratikus      

Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) 
 
15.30 – 15.45  Kávészünet  
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15.45 – 17.00 3. szekció: Hogyan mozgósíthatjuk a fiatalokat a nemek egyenlőségéért a 

politikában? 

A mai fiataloknak az előző generációkhoz képest több lehetőségük van a közpolitikák 

fejlesztésének befolyásolására; ennek oka az információhoz, technológiához, oktatáshoz és 

képzéshez való jobb hozzáférés. A fiatalok szerepe azonban a nemek egyenlőségét célzó 

változások előidézésében gyakran korlátozott marad. Ez a szekció megvitatja, hogyan 

haladjuk túl azokat a nézeteket, hogy a nemek egyenlősége „a nők ügye” vagy „a múlt 

problémája”, továbbá hogyan segítsük elő különböző fórumokon, hogy a nemek 

egyenlősége prioritás legyen a társadalom és a politika számára egyaránt. A szekció ezen 

felül érinti a generációk közötti lehetséges együttműködés, valamint a nők és férfiak közötti 

szövetségépítés kérdéseit. 

 
 Kiss Nóra, a Fiatalok Hálózata a Nemek Egyenlőségéért (REDE) elnöke, 

Portugália   

 Menyhárt Barbara, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke 

 Dr. Dinók Henriett, a Romaversitas igazgatója 

 A Budapesti Corvinus Egyetem szakkollégiumi képviselője (felkérés alatt)  
 

Elnök: Dr. Várnagy Réka, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi   

Intézetének adjunktusa 

 
 

17.00 – 17.30  Zárszó 

 Dr. Eva Fehringer, a Nemek Egyenlősége Bizottság elnöke, Európa Tanács 

 Olav Berstad nagykövet, a Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége (felkérés 
alatt) 

 Dr. Ilonszki Gabriella, politológus, az MTA Doktora, Professor Emerita a 
Budapesti Corvinus Egyetemen  

 


