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A FÓRUMRÓL
A „Nemzetközi fórum a nők politikai szerepválla
lásának megerősítéséről” című rendezvényre
2017. szeptember 7-én került sor Budapesten.
Az esemény célja az volt, hogy növelje a tudatosságot
és elősegítse a párbeszédet a nők politikai életben és
közéletben való részvétele terén Magyarországon
és más helyeken egyaránt. A fórumnak körülbelül
200 résztvevője volt (135 nő és 35 férfi) – politikusok,
köztisztviselők, a nemek egyenlőségéért dolgozó
jogvédők, a civil társadalom, a tudományos élet és az
ifjúsági szervezetek képviselői, valamint hallgatók.
Harminc magyar és nemzetközi szakértő (23 nő és
7 férfi) osztotta meg a témával kapcsolatos tudását:
vendégelőadók érkeztek Ausztriából, Észtországból,
Finnországból, Németországból, Írországból,
Norvégiából és Portugáliából.
A fórumot az EBESZ Demokratikus Intézmények
és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR), a Magyar Női
Érdekérvényesítő Szövetség és a Budapesti Finn
Nagykövetség szervezte, együttműködésben a
Friedrich Ebert Alapítvánnyal, a Budapesti Corvinus
Egyetemmel és a Bécsi Észt Nagykövetséggel.
Az eseményt támogatta továbbá a Norvég Királyság
Budapesti Nagykövetsége és az Európa Tanács.
A fórum teret biztosított a nők politikai részvétele
előmozdításával kapcsolatos bevált gyakorlatok
megosztásának. Feltárta továbbá a tartósan fennálló,
illetve az újonnan megjelent kihívásokat, valamint

a politikai pártok, a civil társadalom és az ifjúság
számára nyitva álló, a nemek egyenlőségének, a nők
jogainak és a nők döntéshozatalhoz való hozzáférésének megerősítését szolgáló lehetőségeket és
bevált módszereket.

A BESZÁMOLÓRÓL
Jelen beszámoló a 2017. szeptember 7-én Budapesten
tartott, „Nemzetközi fórum a nők politikai szerepvállalásának megerősítéséről” című rendezvényen
elhangzottakra épül. A beszámoló rövid összefoglalóját adja a szakértők, a vendégelőadók és a résztvevők
által kifejtett véleményeknek, ahogyan azok a
hozzászólások és az azt követő eszmecsere során
elhangzottak.

A FÓRUM TERET BIZTOSÍTOTT A NŐK
POLITIKAI RÉSZVÉTELE ELŐMOZDÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS BEVÁLT GYAKORLATOK
MEGOSZTÁSÁNAK.
A beszámoló célja, hogy a bevált gyakorlatok és
a jövőbeli cselekvésre vonatkozó konkrét ajánlások
beazonosítására fókuszáljon. Nem adja pontos leiratát
az egész napos eszmecsere folyamán elhangzott összes
beszédnek és felvetett kérdésnek, nem feltétlenül
tükrözi továbbá a szervezők álláspontját.

A FÓRUM RÉSZTVEVŐI
bekapcsolódnak a párbeszédbe

BUDAPEST FÓRUM 2017

1

HÁTTÉR
A nők és férfiak egyenlő részvétele a politikai életben
nemzetközileg is elismert emberi jog, a demokrácia
minőségének indikátora, s egyúttal kulcsfontosságú
a gazdasági fejlődés szempontjából is.
A nők egyenlő politikai részvétele és képviselete
elősegítésére egy erőteljes nemzetközi normatív keret
áll rendelkezésre. Az ENSZ-nek a nőkkel szembeni
diszkrimináció minden formájának felszámolásáról
szóló egyezménye (CEDAW) – melynek Magyarország
is részese – előírja, hogy az államok „kötelesek minden
megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel szemben
az ország politikai és közéletében alkalmazott meg
különböztetés kiküszöbölésére” (7. cikk). A CEDAW
ösztönzi továbbá az államokat átmeneti különleges
intézkedések bevezetésére (ezek lehetnek például
kvóták) a férfiak és nők közötti tényleges egyenlőség
elérése érdekében (4. cikk).

A NŐSZERVEZETEK KULCSSZEREPET
JÁTSZANAK A NŐK POLITIKAI
RÉSZVÉTELÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA TERÉN,
AHOGY HAGYOMÁNYOSAN A NŐK JOGAINAK
ELŐMOZDÍTÁSA ÉS VÉDELME TERÉN IS.
Az EBESZ 57 tagállama, ideértve Magyarországot
is, felismerte „a nők alulreprezentáltságát a döntés
hozatali struktúrákban az EBESZ térségben” és
kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy „megfontolja
a lehetséges jogalkotási intézkedéseket, melyek

FIATAL NŐK
részt vesznek a fórum vitájában
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elősegítenék a nőknek és férfiaknak a politikai életben
és a közéletben való kiegyensúlyozottabb részvételét…”
(EBESZ 7/09 sz. Miniszteri Tanácsi Döntés A nők
részvételéről a politikai életben és közéletben).
Az államok kötelezettséget vállaltak továbbá, hogy
„a nők és férfiak politikai pártokon belüli egyenlő
részvételének előmozdítására ösztönöznek minden
politikai szereplőt a nemi szempontból kiegyensúlyo
zottabb képviselet elérése érdekében, a választással
betölthető közhivatalok esetében, a döntéshozatal
minden szintjén.”
A nemzetközi kötelezettségvállalások ellenére a nők
politikai részvétele és képviselete a magyar politikában
a rendszerváltás óta folyamatosan alacsony szinten
áll. A nők aránya a magyar országgyűlésben jelenleg
10,1%, az elmúlt 25 évben nem volt előrelépés e téren.
Az összes EBESZ-tagállam közül Magyarországon a
legalacsonyabb a nők parlamenti képviselete. Ezen
túlmenően a kormányban jelenleg nincs nő, továbbá
a nők aránya az államtitkárok között mindössze 13%.
Magyarországon nem vezettek be hatékony jogalkotási
és közpolitikai intézkedéseket a nők politikai életben
és közéletben való részvételének növelése érdekében.
Magyarországon, számos EBESZ tagállamhoz hason
lóan, még mindig szükség van arra, hogy a politikai
pártok felismerjék a szerepüket és felelősségüket a
tekintetben, hogy támogassák a nőket mint jelölteket
a választásokon, illetve közhivatalok viselésében.
A pártoknak továbbá fel kell ismerniük a szerepüket
és felelősségüket abban is, hogy a nemek egyen
lőségét és a nőket érintő kérdéseket megjelenítsék
a pártprogramjaikban, valamint a választási plat
formokon.

A nőszervezetek kulcsszerepet játszanak a nők
politikai részvételének előmozdítása terén, ahogy
hagyományosan a nők jogainak előmozdítása
és védelme terén is. E szervezeteknek különböző
stratégiákat kell felkutatniuk és alkalmazniuk
annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak a női
jogokért tevékenykedni. Ez különösen nagy kihívást
jelent azokban az országokban, ahol a nőmozgalom
mozgástere a civil társadalom szereplőit célba
vevő korlátozó intézkedések következtében folya
matosan szűkül.
A fiatalok egyre növekvő mértékben használják a
politikai aktivizmus új és különböző formáit, például
az online platformokat és a közösségi médiát. Ezek
a formák remek ösztönzést adhatnak egy befogadóbb
és sokszínűbb politikai kultúrához Magyarországon
és más helyeken egyaránt.
A nemzetközi fórum az ODIHR azon korábbi erő
feszítéseire épült, melyek a nők politikai részvételének
előmozdítását célozták Magyarországon. Az ODIHR
sikeresen működött együtt a múltban a Magyar Női
Érdekérvényesítő Szövetséggel (Női Érdek), például
2014-ben az alábbi szeminárium közös szervezésében:
„A nők részvétele a politikában – hazai és nemzetközi
körkép a 2014-es parlamenti választások után és
az önkormányzati választások előtt”. 2013-ban pedig
az ODIHR a Friedrich Ebert Alapítvánnyal és a
Közép-európai Egyetem Közpolitikai Iskolájával
együttműködésben szervezte meg „A nők részvétele
a 2014-es magyarországi parlamenti választásokon”
című eseményt.
2018 a soron következő választások éve lesz Magyar
országon. A Női Érdek erre tekintettel kezdeményezte

DR. PAP ENIKŐ
(Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség) figyel a megnyitó alatt

a nemzetközi fórumot, megnyerve az ODIHR és a
többi társszervező támogatását. Az esemény álta
lános célja volt, hogy teret biztosítson a különböző
magyarországi érdekeltek közötti párbeszédnek.
A fórum célul tűzte továbbá, hogy elősegítse a
bevált gyakorlatok megosztását a politikai pártok,
a civil társadalom és az ifjúság számára, a nemek
egyenlőségének, a nők jogainak és a nők politikai
részvételének megerősítése érdekében, Magyar
országon és más helyeken egyaránt.

MAGYAR
ÉS

30

SZAKÉRTŐ

(23 NŐ/7 FÉRFI)

NEMZETKÖZI
ELŐADÓK

200
RÉSZTVEVŐ
(165 NŐ/35 FÉRFI)

POLITIKUSOK,

BUDAPEST

KÖZTISZTVISELŐK,

2017.
szeptember 7.

EGYENLŐSÉGÉÉRT

A NEMEK
DOLGOZÓ JOGVÉDŐK,
A CIVIL TÁRSADALOM,
A TUDOMÁNYOS ÉLET
ÉS AZ IFJÚSÁGI
SZERVEZETEK
KÉPVISELŐI
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AZ ESZMECSERÉK
ÖSSZEFOGLALÓJA
MEGNYITÓ
A nyitóbeszédeket a fórum főbb társszervezői,
a Corvinus Egyetem, a Budapesti Finn Nagykövetség, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
és az ODIHR képviselői tartották.
A résztvevők köszöntésén kívül az előadók rávilá
gítottak a nők politikai részvételének fontosságára,
kiemelve a demokrácia reprezentatív jellegét, valamint annak szükségességét, hogy minden polgár
(férfi és nő) tehetségét és hozzájárulását hasznosítsuk
a döntéshozatalban és az élet különböző területein.
Kiemelték továbbá a nemek egyenlőségének és a nők
részvételének gazdasági és biztonságpolitikai hasznát,
ahogy az például Finnországban megfigyelhető.
Az előadók említést tettek a nők politikai jogaival
kapcsolatos kihívásokról is. Ezek között került szóba
a nemek egyenlősége és a nők jogai kérdésének
kiterjedt átpolitizáltsága, a politikai akarat és az
átfogó közpolitikák hiánya a nemek egyenlősége és
a nők jogai előmozdítására, valamint a nők politikai
képviseletének folyamatosan alacsony szintje,
ahogyan az Magyarországon tapasztalható. Említésre
került továbbá a női jogok védelméért munkálkodó
nőmozgalom szűkülő mozgástere, például a civil
szervezeteket célzó korlátozó jogi szabályozás révén,
mely végső soron az emberi jogok ügyére lesz káros,
ideértve a nők jogait is.

PETRI TUOMI-NIKULA NAGYKÖVET
(Budapesti Finn Nagykövetség) beszédet mond a megnyitón
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DR. MARCIN WALECKI
nyitóbeszédet tart az ODIHR képviseletében

A szekció során az alábbi főbb ajánlások fogalmazód
tak meg:
A szektorok közötti párbeszéd erősítése
annak érdekében, hogy közös megoldásokat
találjunk a nemek egyenlősége és a nők politikai
szerepvállásának megerősítése elősegítésére;
Minden politikai szereplő ösztönzése arra – ide
értve a politikai pártokat is –, hogy aktívan támo
gassák a nők jelölését a választással elnyerhető
pozíciókra, tekintve, hogy ez az adott intézmények
hasznára is válik;
Közös munka a férfiakkal annak érdekében,
hogy szövetségesként bevonjuk őket a nemek
egyenlősége előmozdításába;
Különös figyelem szentelése a nők alulreprezentált
csoportjai részvételének elősegítésére;
Folyamatos támogatás biztosítása a demokrácia és
az emberi jogok szempontjából nélkülözhetetlen
nőmozgalom számára.

MAGAS SZINTŰ PANEL
A magas szintű panelt a magyar, német, észt és
finn vendégelőadók élénk felszólalásai jellemezték.
Az előadók példákat hoztak a nők teljes és egyenlő
képviseletére vonatkozó előrehaladást felgyorsító
konkrét intézkedésekre, ideértve a politikai pártoknak
a nemek egyenlőségét célzó önkéntes intézkedéseit,
ahogy az Németországban megfigyelhető. Az
eszmecsere tovább tárgyalta a nemek egyenlősége
kérdését mint mind a nők, mind a férfiak számára
releváns emberi jogot, valamint az oktatás mint a
sztereotípiákkal szembeni küzdelem kulcsterületének
szerepét, ahogy ez Finnországban megfigyelhető.
Szó esett a nők vezető szerepéről, a mentorálásról,
valamint a sztereotípiák felszámolásának fontos
ságáról mint a nők politikai szerepvállalásának
megerősítése szempontjából elengedhetetlen ténye
zőkről Magyarországon és más országokban egyaránt.
Az észt példák rávilágítottak arra is, hogy fontosak a
magas pozícióban közhivatalt viselő női példaképek.
Az előadók említést tettek a nők politikai részvételével kapcsolatos kihívásokról is, megtárgyalva
a nők elleni erőszak családi kontextusban, tágabb
közösségben és online módon megvalósuló formáit,
a nők önbizalmának hiányát és a politikai hálózatokhoz, pártokhoz való korlátozott hozzáférését,
valamint a női politikusok kedvezőtlen médiaábrázolását.
A szekció során az alábbi főbb ajánlások fogalma
zódtak meg:
Speciális jogi és közpolitikai intézkedések beveze
tésének megfontolása a nők képviseletének és
befolyásának előmozdítására a politikai életben és
a közéletben;

MARINA KALJURAND NAGYKÖVET
(Észtország) interakciója a közönséggel
a magas szintű panel során

Az ideológiai spektrumot átívelő együttműködés
a politikai pártokkal a nemi paritás elérése
érdekében a választott tisztségekre vonatkozó
jelöltek körében;
A közhivatal elnyeréséért induló nők ösztönzése
és támogatása az önbizalmuk erősítése, a családjuk támogatásának biztosítása, valamint a szakmai
és magánélet egyensúlyának elősegítése által;
A nemi alapú sztereotípiák minden formájával
szembeni küzdelem az oktatás és a média területén
végzett munka segítségével, hangsúlyozva, hogy
a nemek egyenlősége mindenki javát egyaránt
szolgálja;
A nők politikai szerepvállalásának megerősítését
célzó koalíciók – ideértve a női vezetők hálózatát,
a nőmozgalmat és a férfi szövetségeseket – szoro
sabbra fűzése.
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1. SZEKCIÓ »

MI A POLITIKAI PÁRTOK
SZEREPE A NŐK POLITIKÁBA
VALÓ BEKERÜLÉSÉBEN?

Ez a szekció megvitatta a politikai pártok szerepét
a nők politikai részvételének előmozdításában, továbbá
a társadalmi nemi (gender) szempontok pártokon
belüli döntéshozatali folyamatokba való beépítésének
kérdését. A szekción részt vett az ODIHR politikai
pártokkal foglalkozó szakértője, valamint mindazon
magyar pártok, amelyek parlamenti frakcióval ren
delkeznek, vagyis a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
(Fidesz), a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Jobbik
Magyarországért Mozgalom (Jobbik), a Lehet Más
a Politika (LMP), valamint a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP).

Az előadók rávilágítottak, hogy a politikai pártok
a demokrácia kapuőrei, s emellett gyakran a politikába
való fő belépési pontot is jelentik. Az előadók
hangsúlyozták továbbá azt a markáns tehetséget és
fontos hozzájárulást, amellyel a nők a politikát és az
élet különböző területeit gyarapítják. Ugyanakkor
elismerték: nem biztos, hogy minden nő érdeklődik
a politikai élet és a közélet iránt.
A nők politikába való bekerülése kapcsán egy sor kihí
vást hangsúlyoztak a megszólalók, különösen a politikai
pártokhoz való hozzáférés tekintetében. Megemlítésre
került, hogy a politika továbbra is egy férfiak uralta
terület, tele sztereotípiákkal, melyek akadályozzák
a nőket a belépésben és a részvételben is. A politikai
pártok belső eljárásai – ideértve a jelöltek kiválasztását
és a párt forrásainak elosztását – az esetek többségé
ben továbbra sem átláthatóak és a már bent lévőknek
kedveznek, akiknek a többsége férfi. A pártkultúra,
a politikában jelen lévő durva beszédmód, valamint
BUDAPEST FÓRUM 2017
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a (női) politikusok nyilvános zaklatása kerültek emlí
tésre azon tényezők között, melyek a nőket eltérítik
attól és akadályozzák abban, hogy sikeresen induljanak
közhivatali pozícióért.
A szekció során az alábbi főbb ajánlások fogalmazódtak
meg:
Közös munka minden politikai szereplővel a férfiak
uralta politikai környezet megváltoztatása érde
kében, mely környezetnek barátságosabbnak kell
lennie a jelöltségre törekvő nők számára;
Konstruktív párbeszéd folytatása a politikai pártok
kal az ideológiai spektrumon átívelően; ajánlások
tétele a pártok számára annak érdekében, hogy a
belső folyamataikat, eljárásaikat és tevékenységeiket
a nemek szempontjára érzékennyé és nőbaráttá
tegyék, továbbá hogy e célból vezessenek be a nemzetközi bevált gyakorlatokon alapuló célzott
közpolitikákat;
A politikai pártok ösztönzése arra, hogy fogadjanak
el önkéntes pártintézkedéseket, melyek elősegítenék,
hogy a nők szélesebb körben hozzáférjenek a párt
struktúrákhoz és a választáson alapuló tisztségekhez;
A női politikusok pártokon átívelő szövetségei létre
hozásának megfontolása, a nők vezető szerepének
és szerepvállalásuk megerősítésének elősegítése
érdekében;
Lobbimunka folytatása annak ösztönzésére, hogy
az állami intézmények, valamint a parlamentek
legyenek érzékenyek a nemek egyenlőségének kér
désére;
A politikai pártokba belépni szándékozó nők
támogatása, mentorukként, partnerükként, illetve
anyagi támogatójukként.
A POLITIKAI PÁRTOK PANELJÉBEN EGY ASZTALNÁL ÜL
minden magyarországi parlamenti frakció képviselője

2. SZEKCIÓ »

HOGYAN TÁMOGATHATJA A NŐMOZGALOM
A NŐK POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁSÁNAK
MEGERŐSÍTÉSÉT?

E szekció megvitatta a nőmozgalom jelentőségét a
nők politikai részvételének előrevitele terén, továbbá
a mozgalomnak az ügyhöz való fontos hozzájárulását,
egy nemek egyenlőségével foglalkozó ODIHR szak
értő, valamint a civil társadalom és a tudományos élet
finnországi, magyarországi és írországi képviselői
részvételével.
Az előadók feltárták a nőmozgalom által az EBESZ
régióban alkalmazott különböző megközelítésmó
dokat, például: a nők nyilvános módon való
ösztönzése a politikába való belépésre; pénzgyűjtő
tevékenység és közösségi finanszírozáson alapuló
pénzgyűjtés a női jelöltek képzésének vagy jelöltsé
gének anyagi támogatására, ahogy azt az ír példa
bemutatta. Itt került említésre továbbá a tudatosság
növelése a választók körében annak fontosságáról,
hogy legyenek a döntéshozatalban részt vevő nők;
a nők politikai képességeivel kapcsolatos nemi alapú
sztereotípiák leküzdéséért folytatott munka; valamint
az eszmecsere és együttműködés elősegítése
a politikai szférában érintettek között, ahogyan azt
a finn példa bemutatta.
Számos kihívás is megvilágításra került a nőmozgalom
tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a nőszer
vezetek számára szűkülő mozgástérre Közép- és KeletEurópában, valamint a koalícióépítés nehézségeire a
különböző szektorokban működő, illetve különböző
politikai ideológiával rendelkező nőszervezetek és
női vezetők között. Itt esett szó továbbá a nőkhöz és
férfiakhoz társított hagyományos társadalmi szerepek
ről, melyek hatással vannak a nők és férfiak jelenlegi
politikai szerepvállalására.

A szekció során az alábbi főbb ajánlások fogalmazód
tak meg:
A nőszervezetek és a női vezetők között szekto
rokon és politikai irányvonalakon átívelő koalíció
építési tevékenység folytatása, világosan definiálva
a koalíció szervezetre és vezetésre vonatkozó
szabályozási kereteit;
Lobbitevékenység folytatása a nemek egyenlő
ségére vonatkozó átfogó, bizonyítékokra épülő,
befogadó közpolitikák bevezetése és végrehajtása
– úgyis mint a jó kormányzás egyik megnyilvá
nulási formája – érdekében;
Ügyek mentén folytatott érdekérvényesítésben/
lobbizásban való részvétel, mely bizalmat és szoli
daritást teremtene a nőmozgalom és a női vezetők
között, szektorokon és politikai irányvonalakon
átívelően;
A pénzgyűjtő tevékenység kreatív formái – például
a közösségi finanszírozáson alapuló pénzgyűjtés –
alkalmazásának a fontolóra vétele, a női politikus
jelöltek pénzügyi támogatásának és képzésének
finanszírozására;
Annak szem előtt tartása, hogy a nők nem egy
homogén csoport, továbbá annak biztosítása, hogy
a nők minden csoportja, különös tekintettel azokra,
akik egyébként alulreprezentáltak, képviselve
érezzék magukat az adott nőszervezetek által;
A közösségi média és a hagyományos szociali
zációs stratégiák használata a nők és férfiak aktív
politikai részvételének ösztönzésére.

A NŐSZERVEZETEK SZEREPÉT TÁRGYALÓ PANEL RÉSZTVEVŐI,
Johanna Pakkanen (Nőszervezetek Koalíciója NYTKIS, Finnország), Juhász Borbála (Európai Női Lobbi), Ajla van Heel (ODIHR),
Caroline Kirrane (Nők a Választásért, Írország), és Fényes Csongor (Budapesti Corvinus Egyetem) összeállnak egy fotó erejéig
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3. SZEKCIÓ »

HOGYAN MOZGÓSÍTHATJUK
A FIATALOKAT A NEMEK
EGYENLŐSÉGÉÉRT A POLITIKÁBAN?

Ez a szekció megvitatta a fiatalok mint a változások
előmozdítóinak szerepét a nemek egyenlőségének
elérésében. A szekció rávilágított arra, hogy a mai
fiataloknak az előző generációkhoz képest több
lehetőségük van a politika befolyásolására. Ennek oka
az információhoz, új technológiákhoz és az oktatáshoz
való jobb hozzáférés, ahogyan azt a tudományos
élet, valamint az ifjúsági és hallgatói szervezetek
magyarországi és portugáliai képviselői kifejtették.

Az előadók rávilágítottak a fiatalok döntéshozatalba
való bevonásának fontosságára, legyen az akár egy
választáson alapuló közhivatal, hallgatói önkormány
zat vagy a civil társadalom. Itt kiemelt figyelmet
szükséges fordítani a fiatalok döntéshozatali szervek
hez való hozzáférése elősegítésének fontosságára, a
fiatalok bevonására a kortársak közötti eszmecserébe,
valamint a fiatal nők készségeinek és önbizalmának
erősítésére, különösen a tekintetben, hogy részt
vegyenek az iskolai és közösségi közpolitikai vitákban,
ahogy azt a portugál példa bemutatta.
Számos kihívás is megvilágításra került ugyanakkor
a fiatalok bevonása tekintetében. Ezek különösen
az alábbiakhoz kapcsolódnak: a fiatalok korlátozott
hozzáférése a formális politikához; a marginalizált
csoportokhoz tartozó fiatalok által elszenvedett
diszkrimináció, és ebben a kontextusban a nőkkel
szembeni többszörös diszkrimináció – ahogy arra
egy roma aktivista rámutatott. Szintén ide tartoz
nak a fiatalok körében és maguknál az ifjúsági
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szervezeteknél is jelenlévő nemi alapú sztereotípiák.
Az utóbbira kézzelfogható bizonyítékként került emlí
tésre a fiatal nők alulreprezentáltsága – vagy esetleg
képviseletük teljes hiánya – az ifjúsági szervezetek,
valamint a hallgatói önkormányzatok, illetve szerve
zetek vezetőségében.
A szekció során az alábbi főbb ajánlások fogalmazód
tak meg:
A fiatalok ösztönzése arra, hogy a társadalmi
változások előmozdítóiként legyenek politikailag
aktívak a nemek egyenlősége és a nők jogai előre
vitelében; ehhez biztonságos tér biztosítása a nyílt
párbeszéd és vita számára;
Annak biztosítása, hogy az oktatás előmozdítsa
az egyenlőség eszméjét és a szabad gondolkodást,
valamint a nők és férfiak, fiúk és lányok számára
egyaránt lehetőséget nyújtson vezetői szerepek
betöltésére; a (felső)oktatási intézményekkel való
partnerség megfontolása ennek érdekében;
Hatékony intézményi reformok bevezetése a hall
gatói önkormányzatoknál a nemek egyenlősége és
a mindenki számára biztosított egyenlő részvétel
előmozdítása édekében;
A politikai szereplők ösztönzése arra, hogy a fia
talok politikai folyamokba való bevonására bizto
sítsanak formalizált lehetőségeket;
A fiatalok körében a nemi alapú sztereotípiák
leküzdése érdekében való munkálkodás, a pár
beszédbe, a kortársak közötti eszmecserébe,
valamint a mentorálási tevékenységekbe való
bevonásuk által;
A fiatal nők önbizalmának erősítése képzési progra
mok és mentorálás segítségével, különösen
a politikai szerepvállalásuk érdekében.
MENYHÁRT BARBARA
(Eötvös Loránd Tudományegyetem) beszédet mond,
Borza Endre (Rajk László Szakkollégium) és
Dr. Várnagy Réka (Budapesti Corvinus Egyetem) hallgatják

DR. EVA FEHRINGER
(Európa Tanács) beszédet mond, Olav Berstand nagykövet (Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége) hallgatja

ZÁRSZÓ
A zárszó során Magyarországról, Norvégiából és
az Európa Tanács képviseletében nemek egyenlősége
szakértők, diplomaták, valamint a tudományos élet
szereplői szólaltak fel.
Az előadók rávilágítottak a nemek egyenlősége és a
nők politikai részvétele fontosságára, lévén, hogy ezek
nemcsak női jogok, hanem a demokrácia, gazdasági
fejlődés, stabilitás és prosperitás szempontjából is
elengedhetetlen tényezők. A norvég példa megmutatta
továbbá, hogy a nők szerepvállalásának megerősítése
és a nők politikai részvétele nem gyengítette a politikai
intézményeket, nem rontotta a politikai döntéshozatal
minőségét, éppen ellenkezőleg. Nemzetközi és regionális
emberi jogi sztenderdek és kötelezettségvállalások is
említésre kerültek, a kormányzatokat arra ösztönözve
– Magyarországra és egyéb helyekre vonatkozóan
egyaránt –, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket a nemek
egyenlősége érdekében tett kötelezettségvállalásaik
teljesítésére. Kiemelésre került továbbá, hogy a magas
politika – melyet a politikai pártok képviselnek – és az
alacsony politika – ami a szélesebb társadalomban jelen
lévő politika – egymástól nem elválasztható. Ennek a
kettőnek együtt kell működnie a célból, hogy minden
állampolgár, nők és férfiak érdeke egyaránt képviseletet
nyerjen.

A szekció során az alábbi főbb ajánlások fogalmazódtak
meg:
Minden politikai szereplő ösztönzése a nemek egyen
lőségének, valamint a nők politikai képviseletének
és befolyásának elősegítését szolgáló jogi és önkéntes
intézkedések bevezetésének megfontolására;
Jelentős jogi és közpolitikai intézkedések bevezetése,
melyek garantálják a nők emberi jogait, gazdasági
függetlenségét, valamint a szakmai és családi élet
kiegyensúlyozottságát, ilyen módon megnyitva
az utat a nők aktív részvétele felé az élet különböző
területein, az elképzeléseiknek megfelelően;
Annak biztosítása, hogy a nők szükségleteit, érdekeit,
valamint prioritásait világosan megfogalmazzák és
képviseljék is; ezek képezzék részét minden jog
szabálynak és közpolitikának, továbbá épüljenek be
a képviseleten alapuló intézmények működésébe;
A nők hálózatainak és koalícióinak megerősítése,
szektorokon és politikai ideológiákon átívelően;
A nők hangját folyamatosan hallató és mindenki em
beri jogait védelmező nőmozgalom támogatása.

DR. ILONSZKI GABRIELLA
(Budapesti Corvinus Egyetem) zárszót mond,
Tiina Kukkamaa-Bah (ODIHR) hallgatja

Számos kihívás is hangsúlyozottan említésre került,
többek között a nemi alapú diszkrimináció továbbélése,
a nők alulreprezentáltsága a politikában, a nemek között
tartósan fennálló kereseti különbségek, a gazdasági
egyenlőtlenség és a nőknek a férfiakéhoz képest jelentő
sen kevesebb gazdasági hatalma, valamint a nők és
férfiak családi gondozási kötelezettségei tekintetében
fennálló kiegyensúlyozatlanság.

BUDAPEST FÓRUM 2017

9

FÜGGELÉK 1 » PROGRAM
08.30 – 09.00 REGISZTRÁCIÓ
09.00 – 09.30 MEGNYITÓ
DR. PESUTH TAMÁS, a Budapesti Corvinus Egyetem külügyi igazgatója
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)
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.
DUNAI MÓNIKA, országgyűlési képviselő, a Női Méltóságért Albizottság elnöke, Magyar
Országgyűlés
DR. 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
SÁFRÁNY RÉKA, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke, az Európai Női Lobbi Nők
a Politikában Munkacsoportjának tagja
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 alap
vető 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.
KIRÁLY NÓRA, Budapest XI. kerület Újbuda alpolgármestere, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
(Fidesz)
KUNHALMI ÁGNES, országgyűlési képviselő, Magyar Szocialista Párt (MSZP)
DÚRÓ DÓRA, országgyűlési képviselő, Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik)
DR. SZÉL BERNADETT, országgyűlési képviselő, Lehet Más a Politika (LMP)
DR. JUHÁSZ HAJNALKA, szakértő, Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
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
BUDAPEST FÓRUM 2017

10

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
JUHÁSZ BORBÁLA, az Európai Női Lobbi Közép-kelet-európai, Balti és Balkán Államok
Munkacsoportjának tagja, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség korábbi elnöke
CAROLINE KIRRANE, a Nők a Választásért önkéntese, Írország
FÉNYES CSONGOR, társadalomkutató, az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégium tagja, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatója
ELNÖK: AJLA VAN HEEL, nemek egyenlősége tanácsadó, EBESZ Demokratikus Intézmények
		 és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR)

15.30 – 15.45

KÁVÉSZÜNET

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 fejlesz
tésének 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
DR. DINÓK HENRIETT, a Romaversitas igazgatója
BORZA ENDRE, a Rajk László Szakkollégium Diákbizottságának titkára
MENYHÁRT BARBARA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke
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
DR. ILONSZKI GABRIELLA, politológus, az MTA Doktora, Professor Emerita a Budapesti
Corvinus Egyetemen
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FÜGGELÉK 2 » AZ ELŐADÓK RÖVID ÉLETRAJZA

DR. PESUTH TAMÁS
a Budapesti Corvinus Egyetem külügyi igazgatója
Dr. Pesuth Tamás közgazdász, közgazdaságtudományi PhD fokozattal rendelkezik.
Jelenleg külügyi igazgató a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol a Közgazdaság
tudományi Kar Pénzügy Tanszékén egyetemi adjunktus. Rendszeresen szerepel
a sajtóban, ahol a magyar, európai és globális gazdasági és pénzügyi kérdésekkel
kapcsolatos híreket elemzi és véleményezi. 2017 márciusában – más, jelentős
befolyással rendelkező személyekkel és szervezetekkel együtt – részt vett a Svéd
Nagykövetség által a nemzetközi nőnap alkalmából szervezett HeforShe Magyar
ország című eseményen. A találkozó célja az volt, hogy a résztvevők megvitassák
azt, hogy hogyan lehetne a HeforShe kampányban való magyar részvételt új
energiával feltölteni, illetve hogyan tudunk befogadó közösséget építeni a kampány
célja, a férfiak és a nők közötti egyenlőség érdekében való közös kiállás köré.

PETRI TUOMI-NIKULA NAGYKÖVET
Budapesti Finn Nagykövetség
Petri Tuomi-Nikula 2016 óta Finnország magyarországi nagykövete. Korábban
(2010 és 2015 között) Olaszországban szolgált nagykövetként. Finn külügyminisz
tériumi pályafutása során szolgált Németországban, Ausztriában és Angliában is.
1996 és 2000 között a finn EU-s elnökség titkárságvezetője volt. Több évig a finn
Külügyminisztérium Kommunikációs és Kulturális Osztályát vezette.

DR. PAP ENIKŐ
a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség titkára
Pap Enikő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) és a NANE
Egyesület munkatársa. Fő szakterülete a nemek egyenlőségének és a nők jogainak
érvényre juttatására vonatkozó nemzetközi emberi jogi normák alkalmazása,
s ezen belül a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés, különös tekintettel az állam
felelősségére. Számos, a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi programban
részt vett. Külső szakértőként dolgozott többek között az ENSZ Nők, az Európai
Bizottság, az Európa Tanács és az EBESZ ODIHR kapcsolódó kezdeményezéseiben.
Társszerkesztője és társszerzője volt az ENSZ CEDAW Egyezmény végrehajtásáról
szóló Női Érdek jelentéseknek és számos más publikáció fűződik a nevéhez.
Pap Enikő a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán szerzett jogi diplomát, majd európa jogi szakjogászi minősítést.
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DR. MARCIN WALECKI
a Demokratizálódási Osztály vezetője, EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR)
Dr. Marcin Walecki a demokráciatámogatás és kormányzás témájában 15 évet
meghaladó tapasztalattal rendelkezik, melyre a világ több mint 30 országában
tevékenykedve tett szert. Nemzetközi konferenciák és szemináriumok rendszeres
résztvevője és számos, a demokratizálódás, politikai korrupció, politika-finanszí
rozás, választások, politikai pártok, nemek egyenlősége és jó kormányzás témájában
született publikáció szerzője. Dr. Walecki lengyel állampolgár; politikatudományból
doktorált az Oxfordi Egyetemen működő St. Antony's College-ban, és a Varsói
Egyetem Jogi és Igazgatási Szakán szerzett jogi mesterfokozatot. A firenzei Európai
Egyetemi Intézet Max Weber ösztöndíjasa volt korábban. Jelenleg a Nemzetközi
Politikatudományi Egyesület politika-finanszírozással és politikai korrupcióval
foglalkozó Kutatási bizottságának igazgatósági tagja.

DUNAI MÓNIKA
országgyűlési képviselő, a Női Méltóságért Albizottság elnöke,
Magyar Országgyűlés
Dunai Mónika 2014 óta országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP egyik budapesti
egyéni választókerületi jelöltjeként jutott be a Parlamentbe. Az Országgyűlésben
a Női Méltóságért Albizottság mellett tagja még a Törvényalkotási bizottságnak és
a Kulturális bizottságnak. A parlamenti képviselősége előtt 1990 és 2010 között
– egy kisebb megszakítással – Budapest XVII. kerület (Rákosmente) önkormányzati
képviselője volt. A politikai pályafutásán kívül Dunai Mónika jelentős oktatási
tapasztalattal is rendelkezik: két budapesti általános iskolában is tanított, az egyik
nek igazgatóhelyettese is volt. Emellett több civilszervezetnek is tagja, néhány
szervezetnek alapítója, illetve vezető tisztségviselője. Dunai Mónika az ELTE Tanár
képző Főiskolai Karán, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett tanári
diplomákat. Később a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudo
mányi Doktori Iskola PhD doktori képzésében vett részt, „A politika és irodalom
történeti és elméleti kapcsolatai” című PhD programban.

DR. H.C. DORIS PACK
az EPP Nők elnöke (Európai Néppárt)
Doris Pack 1942-ben született Schiffweilerben (Saar-vidék, Németország). 1981 és
1989 között a német szövetségi parlament (Bundestag) képviselője (CDU/CSU),
továbbá az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) és a Nyugat-európai
Uniónak (WEU) is tagja volt. 1989 és 2014 között európai parlamenti képviselőként
tevékenykedett, ahol a Dél-kelet-európai Kapcsolatokért Felelős Küldöttségnek,
illetve a Kulturális, Oktatási, Média és Sportbizottságnak is az elnöke volt. Jelenlegi
politikai és a civil társadalomban betöltött szerepei között 2002 óta az EPP Nők,
2015 óta pedig a Budapesti Robert Schuman Intézet elnöki pozícióját is betölti. Ezen
felül a Saar-vidék/Németország számos kulturális és oktatási intézményének elnöke
(Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, Europäische
Kinder- und Jugendbuchmesse, Verband der Volkshochschulen Saarland).
A fentieken túl Doris Pack a Német-Francia Magas Szintű Kulturális Tanács főtitkára,
illetve 2014-től az Európai Parlament Lux Filmdíjának koordinátora.
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MARINA KALJURAND NAGYKÖVET
korábbi külügyminiszter, Észtország
Marina Kaljurand korábbi külügyminiszter, 2015 júliusa és 2016 szeptembere
között töltötte be ezt a pozíciót. 2017 márciusától a Kibertérbiztonsági Globális
Bizottság elnöke. Marina Kaljurand számos kormányzati delegációnak volt a tagja.
2008 és 2011 között ő volt Észtország OECD-hez való csatlakozásának főtárgyalója.
Számos országban töltött be nagyköveti pozíciót – ide tartozik Oroszország, Izrael,
Kazahsztán, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó. 2000 óta a WIIS-EST – Nők
a Nemzetközi Biztonság Világában Észt Tagszervezetének alapító tagja.

PEKKA HAAVISTO
országgyűlési képviselő, a nemzetközi fejlesztésért és állami
tulajdonért felelős korábbi miniszter, az Európai Békeintézet elnöke,
Finnország
Pekka Haavisto finn parlamenti képviselő (1987–1995, 2007–), 2016 óta az Európai
Békeintézet elnöke. Haavisto volt az első zöldpárti miniszter Európában, 1995 és
1999 között, amikor környezetvédelmi és fejlesztési miniszterként dolgozott.
Később, 2013-tól 2014-ig a nemzetközi fejlesztésért és állami tulajdonért felelős
miniszteri posztot töltötte be. 2000 és 2006 között Haavisto volt az Európai Zöld
Párt elnöke. 2014-ben kinevezték a külügyminiszter afrikai krízisekkel foglalkozó
különleges megbízottjává. Előtte az Európai Unió különleges megbízottjaként
(EUSR) dolgozott Szudánban és Darfurban (2005–2007), majd 2007-ben az
ENSZ különleges tanácsadójaként segítette a darfuri békefolyamatot. Ezeken
kívül is több küldetést vezetett konfliktuszónákba 1999 és 2005 között az ENSZ
Környezetvédelmi Programjának keretén belül.

SÁFRÁNY RÉKA
a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke,
az Európai Női Lobbi Nők a Politikában Munkacsoportjának tagja
Sáfrány Réka genderszakértőként dolgozik 2004 óta, korábban a MONA Magyarországi Női Alapítvány munkatársaként, jelenleg pedig a Magyar Női Érdekérvénye
sítő Szövetségnél (Női Érdek). Az Európai Női Lobbi igazgatóságának tagja.
Számottevő tapasztalatot szerzett a genderszempontú közpolitikai kutatás terén,
főként az alábbi témákban: a nők politikai részvétele, nemek és média, valamint a
nők elleni erőszakra adott válaszok. Ezen felül közpolitikai jelentések elkészítésében
és kapacitásbővítő tevékenységekben is részt vállal. Hozzájárult a szövetségnek az
ENSZ CEDAW Bizottsága részére készített jelentéseihez a nők a politikában témá
ban, és társszerzője volt a szervezet kapcsolódó közpolitikai ajánlásainak.
2006 és 2010 között tagja volt a Nők a politikában kormányzati munkacsoportnak.
2016-ban részt vett az ExCHANGE programon, amely a transzatlanti együttműkö
dést célozta a nők politikai részvétele terén. A budapesti Közép-európai Egyetemen
szerzett diplomát társadalmi nemek tudománya szakon, valamint az ELTE-n angol
és német nyelv és irodalom szakokon diplomázott.
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DR. PETŐ ANDREA
a Közép-európai Egyetem Társadalmi Nemek Tanulmánya
Tanszékének egyetemi tanára
Pető Andrea az MTA doktora, a Közép-európai Egyetem egyetemi tanára. Kutatási
területe a 20. századi társadalom és a társadalmi nemek története. Négy mono
gráfiája jelent meg bolgár, angol, német és magyar nyelven, valamint harmincegy
szerkesztett kötetet készített angol, magyar és orosz nyelven a társadalmi nemek
és a politizáló nők témakörében. Tanulmányai tizenhét nyelven jelentek meg.
Az European Journal of Women’s Studies szerkesztőbizottságának tagja. 2005-ben
a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével
tüntette ki. 2006-ban megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Plakettjét.

KIRÁLY NÓRA
Budapest XI. kerület Újbuda alpolgármestere,
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz)
Király Nóra öt gyermek édesanyja. Több mint tíz éve Sasad-Gazdagrét-Madárhegy
önkormányzati képviselőjeként, három éve pedig Újbuda alpolgármestereként
dolgozik. A kerület közbiztonsága és az egészségügy tartozik a felügyelete alá. Az
itteni munkássága terén kiemelt eredményként tekint a polgárőrség megerősítésére.
Ezen kívül két egyesület – a Fiatal Családosok Klubja és a NőiSzem – alapítójaként
a családok és a nők aktuális problémáira keresi a választ kollégáival és több
civil szervezettel együtt. Számos projektjük közül kiemelten fontosnak tekinti
a Jótékonysági Adventi Vásárt, amelynek bevételével a daganatos gyermekek
gyógyulását segítették. Felemelték továbbá a hangjukat az iskolabüfék kínálatának
egészségesebbé tétele érdekében. Ezen felül egyre több önkormányzat jóvoltából
„Jegyescsomaggal” segítik a házasság előtt álló fiatalokat. Nagyszabású konferencián
hangsúlyozták a nők társadalmi szerepvállalásának fontosságát, de szólnak az
idősek szerepéről is a Nagymamák köszöntésekor. Több határon túli konferencián is
keresték a választ arra, hogyan tudja az édesanya minél könnyebben összeegyeztetni
a családot és a munkát.

KUNHALMI ÁGNES
országgyűlési képviselő, Magyar Szocialista Párt (MSZP)
Kunhalmi Ágnes az MSZP budapesti elnöke, országgyűlési képviselő, az oktatásért
is felelős országgyűlési Kulturális Bizottság alelnöke. Kiskunmajsán, Magyarország
déli régiójában született jogász és tanár szülők első gyermekeként. Tanulmányait
itt és Budapesten végezte, az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként.
Legfontosabb ügye a kreatív iskola: olyan támogató, vidám tanulási környezet
kialakítása a magyar iskolában, amiben a gyerekek maguk találnak utat magukhoz,
jövőjükhöz és mindahhoz a tudáshoz, amivel sikeres és boldog életet élhetnek.
Kiemelten figyeli a tudásszerzés digitalizációját, a gyerekek gondolkodását és
tanulási folyamatait átformáló jelenségeket.
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DÚRÓ DÓRA
országgyűlési képviselő, Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik)
Dúró Dóra Magyarország legfiatalabb országgyűlési képviselője, három gyermek
édesanyja. Ellenzéki képviselőként vezeti a Parlament harmadik legnagyobb
szakbizottságát, amely az oktatásért, a kultúráért, a sportért és a médiáért felelős.
Mindezek mellett politológus végzettsége miatt is választójogi kérdésekkel
foglalkozik, valamint család- és nőpolitikai témák gyakori megszólalója. 2010 óta
tagja az Országgyűlésnek.

DR. SZÉL BERNADETT
országgyűlési képviselő, Lehet Más a Politika (LMP)
Szél Bernadett a Lehet Más a Politika társelnöke. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
bizottságának tagja, a Lehet Más a Politika frakcióvezetője. A 2018-as Országgyűlési
választásokon a Lehet Más a Politika miniszterelnök-jelöltje. Dolgozott a versenyés állami szektorban, mielőtt képviselői mandátumot szerzett 2012 februárjában.
2012 és 2014 között a Fenntartható fejlődés Bizottság alelnöke, az országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának tagja és a Rehabilitációs albizottság
elnöke. 2014 tavaszától az LMP frakcióvezető helyettese, 2017 februárja óta az LMP
frakcióvezetője. Családos, férjével és két gyermekével Budakeszin él.

TIINA KUKKAMAA-BAH
a Demokratikus Kormányzás és Társadalmi Nemek Osztály vezetője,
EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR)
Tiina Kukkamaa-Bah a Lengyelországban, Varsóban működő EBESZ/ODIHR
munkatársa. Mielőtt 2016 márciusában csatlakozott a szervezethez, a Finn Politikai
Pártok a Demokráciáért (Demo Finland) ügyvezető igazgatójaként dolgozott, mely
a demokráciatámogatás terén a finn pártok együttműködésének teret adó szervezet.
Az elmúlt 15 évben kormányzatokkal, politikai pártokkal és a civil társadalom
szereplőivel is együtt dolgozott, főként az alábbi témákban: demokratikus és befo
gadó kormányzás, a nők és fiatalok politikai részvétele, valamint a civil társadalom
fejlesztése Ázsiában és Afrikában, az EBESZ régió mellett. Emellett számos elnökségi
pozíciót is betöltött, például az Európai Partnerség a Demokráciáért (EPD) és a Finn
Európai Uniós NGDO Platform (Kehys) nevű szervezetekben. Tiina Kukkamaa-Bah
a Helsinki Egyetem szociológia szakán szerzett mesterfokozatot.
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DR. NAGY BEÁTA
egyetemi tanár, a Szociológia és Társadalompolitika Intézet
igazgatója, Budapesti Corvinus Egyetem
Nagy Beáta a Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének
vezetése mellett az egyetemen működő TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ
társigazgatója is. Fő kutatási területe a társadalmi nemek és a munkaerőpiac. Az
utóbbi években a vállalatok esélyegyenlőségi politikáival, az önkormányzatok
és multinacionális vállalatok nemekkel kapcsolatos tudatosságával, és gender
budgeting vizsgálatokkal foglalkozott. Új könyvében arról írt, hogy miért hiányoznak
az informatikai és műszaki felsőoktatásból a női hallgatók. Nemzetközi és magyar
folyóiratokban egyaránt publikált. Legutóbbi kutatásában a menedzserek munkamagánélet egyensúlyával foglalkozott, és ő volt a vezetője a 2013–2017 között
a család és munka összehangolása témájában zajló OTKA-kutatásnak. Kollégáival
nemrég az Intersections. East European Journal of Society and Politics című angol
nyelvű folyóirat számára szerkesztett egy különszámot, melynek témája a munka és
magánélet egyensúlya volt.

JOHANNA PAKKANEN
a Nőszervezetek Koalíciója (NYTKIS) főtitkára, Finnország
Johanna Pakkanen a Nőszervezetek Koalíciója (NYTKIS) főtitkára; a szervezet
Finnországban, Helsinkiben működik a nőszervezetek együttműködési fórumaként.
Johanna Pakkanen több mint 15 évnyi civil szervezeti tapasztalattal rendelkezik.
Ezen kívül a Finn Szociális és Egészségügyi Minisztérium Egyenlőségi Osztályán is
dolgozott különleges kutatóként. A társadalmi nemek tudománya szakon szerzett
L.Phil. fokozatot, és a Helsinki Egyetemen a társadalmi nemek témáját oktatta.
Az egyetemen ezen túl az egyenlőségi tanácsadói szerepet is betöltötte. Különleges
szaktudással és értelmezési tapasztalattal rendelkezik az interszekcionális
nemek egyenlősége és a sokszínűség témájában, valamint a nők elleni erőszakkal
kapcsolatos kérdésekben. A NYTKIS főtitkáraként széleskörű tapasztalatot szerzett
a politikai életben és a kutatási szférában aktív nőszervezetek összefogása terén,
a nők előbbrejutása, a nemek egyenlősége és a társadalmi igazságosság érdekében
végzett munka céljából.

JUHÁSZ BORBÁLA
az Európai Női Lobbi Közép-kelet-európai, Balti és Balkán Államok
Munkacsoportjának tagja, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
korábbi elnöke
Juhász Borbála szakmai pályafutása során dolgozott tanárként, nőtörténészként,
gender kutatóként, a nemek egyenlősége témájára szakosodott köztisztviselőként,
valamint civil szervezetnél önkéntesként és munkavállalóként. 2008-tól az Európai
Női Lobbi (EWL) Igazgatóságának tagja, 2014-től 2016-ig pedig az EWL alelnöki
tisztségét is betöltötte. 2012 és 2017 között a Magyar Női Érdekérvényesítő
Szövetség elnöke, 2015 és 2017 között pedig az Európai Szociális Platform Irányító
bizottságának tagja volt. Szakterülete a nőtörténelem, a nők politikai részvételének
előmozdítása, a gender mainstreaming és az esélyegyenlőségi közpolitikák. Elköte
lezett feminista, aki szenvedéllyel viseltetik a nőügy iránt. Budapesten él 12 éves
lányával, és tanárként dolgozik. Juhász Borbála az ELTE-n diplomázott történelem,
angol nyelv és irodalom, és az angol mint idegen nyelv tanári szakokon. Később
a budapesti Közép-európai Egyetemen történelemből szerzett mesterfokozatot.

BUDAPEST FÓRUM 2017

17

CAROLINE KIRRANE
a Nők a Választásért önkéntese, Írország
Caroline Kirrane adjunktus, pénzügyet oktat Írországban, a dublini Trinity College
üzleti iskolájában. Európai gazdaságtanból szerzett BSc fokozatot a Dublini Városi
Egyetemen és MBA fokozatot a Dublini Trinity College-ban. Az Okleveles Pénzügyi
Elemző (CFA) Intézetben szerzett oklevelet. Jelenleg egy ír civil szervezet, a Children
in Hospital Ireland elnökségének tagja. Ebben az évben korábban Caroline egy
közösségi finanszírozási alapú adománygyűjtő kampányt folytatott egy ír nonprofit szervezet, a Nők a Választásért (WFE) számára, mely közhivatalok viselésére
inspirálja és képzi a nőket. Az önkéntes alapon menedzselt kampány keretében
56.000 euró gyűlt össze abból a célból, hogy a 2019-es ír helyhatósági választásokra
300 nő képzését biztosítsa. A WFE 5 éve működik, ez idő alatt több mint ezer nő
számára nyújtottak képzést a közéletbe való bekerülésük érdekében.

FÉNYES CSONGOR
társadalomkutató, az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégium tagja, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatója
Fényes Csongor a Budapesti Corvinus Egyetem volt mesterszakos szociológus
diákja és a Budapesti Metropolitan Egyetem végzős hallgatója. Több éve foglalkozik
magyarországi társadalmi mozgalmakkal, ifjúságkutatással. Korábban a 2012–2013.
évi diáktüntetések szervezőinek (Hallgatói Hálózat, Egyetemfoglalók) politikai
aktivitását vizsgálta. Egy témában írt elemzésével 2015-ben és 2017-ben is dobogós
helyezést ért el, s utóbb különdíjat is kapott az Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Politikatudományi tagozatában. Aktív tagja az ELTE Angelusz Róbert
Társadalomtudományi Szakkollégiumnak. Korábban gyakornoki munkát végzett
az MTA egy kutatócsoportjában, továbbá óraadóként dolgozott az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Karán. 2017-ben új kutatásba kezdett: a Momentum Mozgalom
alapítóinak politikai szocializációját vizsgálja. Azokat a tényezőket keresi, melyek
aktívabbá, politikusabbá tehetik az 1989-es rendszerváltás óta felnőtt generációt.
Az utóbbi években állandó résztvevője különböző konferenciáknak. Eddigi kutatói
útjáról a 2016-os TEDxYouth@Budapest konferencián beszélt.

AJLA VAN HEEL MERDANOVIĆ
nemek egyenlősége tanácsadó, EBESZ Demokratikus Intézmények
és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR)
Ajla van Heel Merdanović fő szakterülete a nők politikai részvételének elősegítése.
Az ODIHR munkatársaként az alábbi publikációk kidolgozásához járult hozzá:
Nemek közötti egyenlőség a választott pozíciókban: Cselekvési terv hat lépésben
(Gender Equality in Elected Office: A Six-Step Action Plan), Kézikönyv nemzeti emberi
jogi intézmények részére a nők jogairól és a nemek közötti egyenlőségről (Handbook
for National Human Rights Institutions on Women’s Rights and Gender Equality),
Összehasonlító tanulmány a női képviselőket segítő struktúrákról az EBESZ-régióban
(Comparative Study of Structures for Women MPs in the OSCE Region), Kézikönyv a
nők politikai pártokban való részvételének elősegítésére (Handbook on Promoting
Women’s Participation in Political Parties), és Bevált intézkedések gyűjteménye a nők
politikai részvételének előmozdítására az EBESZ-régióban (Compendium of Good
Practices for Advancing Women’s Political Participation in the OSCE Region). Az
EBESZ-hez való csatlakozása előtt a Nemzetközi Migrációs Szervezetnél (ILO) és az
ENSZ Fejlesztési Programjánál (UNDP) dolgozott, elsősorban a Nyugat-Balkánon a
nőket és lányokat érintő emberkereskedelemmel szembeni fellépés területén. Ajla
van Heel a Princeton Egyetemen szerzett nemzetközi kapcsolatokból BSc fokozatot,
továbbá a Bolognai Egyetemen emberi jogokból mesterfokozatot. A béke és a nők
jogainak előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseit a Brit Uralkodócsalád,
a Rotary International és a Zonta International is különböző díjak adományozásával
ismerte el.
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KISS NÓRA
a Fiatalok Hálózata a Nemek Egyenlőségéért (REDE) elnöke,
Portugália
Kiss Nóra ifjúsági vezető és feminista aktivista, aki a fiatal nők megerősítéséért
dolgozik. Végzettségét tekintve politológus és közgazdász. A Fiatalok Hálózata a
Nemek Egyenlőségéért nevű szervezet elnökeként tevékenykedik 2012 óta.
Ez idő alatt számos olyan sikeres projektet kidolgozott és végrehajtott, mely a fiatal
nők láthatóvá tételét és mozgósítását szolgálta a társadalmi és politikai részvétel
érdekében. A gender mainstreaming elvének a fiatalok közötti népszerűsítőkejént
Kiss Nóra a kortárscsoportja tagjaival dolgozik együtt annak érdekében, hogy ezt
az elvet az ifjúsági ügyek területén is hatékonyan alkalmazzák, továbbá hogy a
nemek egyenlőségének elősegítése és a nők emberi jogai beépüljenek a fiatalok
aktivizmusába, szerveződéseibe, valamint az emberi jogi nevelésbe.

DR. DINÓK HENRIETT
a Romaversitas igazgatója
Dinók Henriett roma származású fiatal magyar jogász és politológus. Széleskörű
tapasztalattal rendelkezik a roma oktatás és részvétel témájában, különös tekintettel a nők és fiatalok helyzetére. Jelenleg a Romaversitas Alapítvány igazgatója.
A Romaversitas az első olyan alapítvány Magyarországon, mely a roma fiatalok
nak nyújt támogatást. Dinók Henriett korábban maga is az alapítvány ösztöndíjasa
volt. Fiatal kutatóként pályafutását a Magyar Tudományos Akadémia Társadalom
tudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézetében kezdte. 2005 óta számos
roma civilszervezettel, valamint több nemzetközi szervezettel is együtt dolgozott.
Dinók Henriett a Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett jogi diplomát,
a Közép-európai Egyetemen politikatudományból mesterfokozatot, és a Szegedi
Tudományegyetemen jogtudományból PhD fokozatot.

BORZA ENDRE
a Rajk László Szakkollégium Diákbizottságának titkára
Borza Endre az ELTE Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát 2016-ban,
Alkalmazott Közgazdaságtan alapszakon. Ezt követően tanulmányait a Középeurópai Egyetem Economics MA képzésén folytatta. 2012 óta tagja a Rajk László
Szakkollégiumnak, Magyarország legidősebb szakkollégiumának, ahol 2017-ben
diákvezetővé választották. A szakkollégiumban 1970 óta számos generáció fiataljai
ösztönözték egymást társadalmi érzékenységre és aktív politikai szerepvállalásra.
Borza Endre a Rajk László Szakkollégiumban, s emellett a Budapesti Corvinus
Egyetemen és a Közgazdaságtudományi Intézetben is végzett oktatási tevékenységet,
programozáselméletet, logikát és adatelemzést tanított. Ezen felül a kutatás terén
is van tapasztalata, egyik közelmúltbeli kutatásának témája a középiskolás diákok
értékrendje.
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MENYHÁRT BARBARA
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke
Menyhárt Barbara az ELTE harmadéves gyógypedagógus hallgatója pszichopeda
gógia és autizmus spektrum pedagógiája szakirányokon. 2015 őszétől képvisel
hallgatói érdekeket, 2017 áprilisa óta pedig a kari részönkormányzat elnöke. 2017
tavaszán a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség mentorprogramjában vett részt,
ahol főként a fogyatékossággal élő nőket érő interszekcionalitással foglalkozott.
Korábban a Patent Egyesület Bíróságfigyelő programjában végzett önkéntes munkát,
mely a családon belüli erőszakkal kapcsolatos eseteket vizsgálta. Érdeklődését
és az elkövetkező tevékenységét a következő (bármilyen kombinációban értel
mezhető) kulcsszavak foglalják össze: érdekképviselet, érdekérvényesítés, nőiség,
fogyatékosság. Készülő kutatásának témája a fogyatékossággal élő nőket érő
párkapcsolati erőszak.

DR. VÁRNAGY RÉKA
PhD, a Budapesti Corvinus Egyetem
Politikatudományi Intézetének adjunktusat
Várnagy Réka kutatási témái közé tartozik a pártok és pártrendszerek fejlődése,
a parlamenti politika és a nők politikai részvétele. Legutóbbi publikációiban az
ellenzéki pártok parlamenti viselkedésének jellemzőit kutatja (társszerző: Ilonszki
Gabriella, szerkesztők: Elisabetta di Giorgi és Ilonszki Gabriella, megjelenés alatt
a Routledge-nál), valamint a szavazatok területi megosztottságát elemzi Magyar
országon (társszerző: Dobos Gábor, Arjan H. Schakel szerkesztésében megjelent a
Palgrave Macmillan kiadónál). A Corvinus Egyetemen több tárgyat is oktat, az
alábbi témákban: “Pártok és pártrendszerek” (BA és PhD szinten), “Feminizmus”
(BA szinten) és “Politikai kommunikáció” (BA és MA szinten). ERASMUS ösztöndíjas
oktatóként többek között tanított a francia SciencePo-n, a portugál Nova Universidad
de Lisboa egyetemen és Kanadában, a University of Western Ontario-n. 2017-ben
elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíját.

DR. EVA FEHRINGER
a Nemek Egyenlősége Bizottság elnöke, Európa Tanács
Eva Fehringer a Nemzetközi és Európai Uniós Munkajogi, Egyenlőségi és Anti
diszkriminációs Főosztály helyettes vezetője az osztrák Munkaügyi, Szociális és
Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztériumban. Az Európa Tanács Nemek Egyen
lősége Bizottságának elnöke, aki a nemek közötti egyenlőség területén több mint
20 éves tapasztalattal rendelkezik. Dr. Fehringer a jogtudományokból szerzett
doktori fokozatot. Számottevő tapasztalattal rendelkezik a munkajog és az emberi
jogok területén, továbbá a közpolitikák kidolgozása és az EU, az Európa Tanács, az
ILO, az ENSZ és az OECD keretei között zajló tárgyalások lebonyolítása terén.
Ezen felül az Európai Nyugdíjfórumnak és az EU Társadalmi Felelősségvállalási
Magas Szintű Csoportjának tagja, valamint a Munkavégzési Célú Ember
kereskedelemmel Szembeni Küzdelemmel Foglalkozó Munkacsoport elnöke.
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ŐEXC. OLAV BERSTAD
Norvégia Magyarországra és Szlovéniába akkreditált nagykövete
Olav Berstad 2016 óta Norvégia magyarországi és szlovéniai nagykövete. Hosszú
diplomáciai pályafutása során számos pozíciót töltött be a Külügyminisztériumban.
Négy országban szolgált nagykövetként: Fehéroroszországban (2007–2011),
Ukrajnában (2006–2011), Azerbajdzsánban (1998–2001) és Grúziában
(2000–2001). 2011-től 2016-ig Eurázsiai energetikai ügyekért és Közép-Ázsiáért
felelős főtanácsadó, 2001-től 2006-ig a Barents-tengeri együttműködésért felelős
különtanácsadó, 1996 és 1998 között a Környezetvédelmi és a nukleáris biztonság
főosztály helyettes vezetője volt. Az Oslói Egyetemen orosz nyelvet és irodalmat,
történelmet, valamint régészetet tanult.

DR. ILONSZKI GABRIELLA
politológus, az MTA Doktora, Professor Emerita
a Budapesti Corvinus Egyetemen
Ilonszki Gabriella kutatásaiban a közép-kelet-európai demokratikus folyamatokat
vizsgálja, ezen belül a különféle intézményi megoldásokat és az egyes politikai
szereplőket. Számos hazai és nemzetközi kutatási projektet vezetett (OSI, EU Framework Project 6, OTKA) a parlamentarizmus, valamint a pártpolitikai és a kormány
zati szereplők kiválasztásának témájában. Több mint száz írásában, nemzetközi
folyóiratok, könyvek, könyvfejezetek keretében publikálta eredményeit. Kutatásaiban megkerülhetetlenül találkozott a nők képviseletének deficitjével, ami a térségünk máig tartó aktuális problémája. Jelenleg a politikatudomány társadalmi és
nemzetközi hatásaival foglalkozik (EU COST Project), a nők tekintetében pedig a
tartalmi képviselet feltárásával és annak a politikai demokráciával való kapcsolatával.
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KAPCSOLAT
www.osce.org/odihr/gender
www.noierdek.hu
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Jelen beszámoló nem értelmezhető olyanként, mint ami a szóban forgó esemény szervezőinek hivatalos álláspontját, véleményét vagy ajánlásait képviseli.
A beszámoló tartalma a 2017. szeptember 7-én Budapesten tartott „Nemzetközi fórum a nők politikai szerepvállalásának megerősítéséről” című
rendezvény szakértőinek és résztvevőinek véleményét tükrözi.

