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Alapvetések
Az állam feladata a biztonság előmozdítása - minden színtéren, szinten és minden állampolgára számára
Egy (jog)államban az annak fenntarthatóságát és működőképességét biztosítani hivatott mindenkori
kormányzat az állam polgáraitól, nőktől és férfiaktól, arra kap felhatalmazást, hogy biztosítsa és növelje a
rábízott ország és lakosai, minden generációja, csoportja jelen és jövőbeni biztonságát egyéni,
kollektív, nemzeti és nemzetközi, illetve globális szinten, valamennyi biztonsági dimenzióban (társadalmi,
szociális, gazdasági, politikai, jogi, katonai és környezeti szempontból).
Ezt az összetett, egymással összefüggő célrendszert kell, hogy szolgálja a közteherviseléssel finanszírozott
állam rendelkezésére álló források elköltése is, ami minden itt élő ember, nő és férfi közös ügye, hiszen ők és
gyermekeik fizikai és lelki, lét- és anyagi biztonsága, szükségleteik kielégíthetősége, jogaik
érvényesíthetősége szempontjából meghatározó, mit és hogyan tesz mindezekért a mindenkori állam, az
aktuális kormányzat.
A biztonság nemi meghatározottsága
A biztonság megteremtéséhez kapcsolódó fogalmak a nemi szerepek leképeződései is egyben: az erő, a
hatalom, a befolyás, a pénz, a haszon, a kockázat, a hódítás, a győzelem, a védelem, a racionalitás, az
autonómia, az objektivitás, a kontroll, mind a férfiassághoz kötöttek. Ellentétpárjaik a gyengeség,
alárendelődés, a gondoskodás, az érzelmesség, az együttérzés, a támogatás, a kompromisszum, az
együttműködés, a dependencia, a tolerancia, a megengedés, az elfogadás, alacsonyabb rendűek, a nőihez,
nőiességhez kapcsoltak, ami egyfelől önmagában is garantálja a nemek közti hierarchiát, másfelől
meghatározza, kik a biztonság felelősei, és kik a biztonság alanyai. A biztonság megteremtéséért felelős
aktorok hatalmi pozíciójuk által definiálják a fogalmakat, a kereteket, az eszközöket és módszereket.
Társadalmi szocializációnk lényeges eleme az is, hogy a maszkulinitáshoz társított értékek jelentik a
meghatározó mércét és iránytűt minden társadalmi struktúrában, az emberek, szervezetek és országok közötti
viszonyrendszerekben, a nők társadalmi pozícióját, feladatait, lehetőségeit és értékét pedig a maszkulin
értékek által uralt struktúrák és szabályok jelölik ki, illetve validálják. Az ezeknek való, a megfelelés a nők
biztonságának lényeges eleme, az eltérés a nők esetében mind a mai napig normaszegésnek minősül a
társadalom többsége szemében.
Az értékrendi paradigmaváltás szükségessége
Az, hogy a világ jelenlegi állapota a maszkulin értékek egyeduralmának és szélsőséges megnyilvánulásainak,
a gazdasági és politikai hatalom koncentrációjára törekvésnek következménye, a fenntarthatósággal
összefüggésben egyre többször kerül szóba.
Ugyanakkor a felismerés változást életre hívő cselekvésbe történő fordítása, továbbá a gondolat folytatása,
mely szerint a világ sorsát a jövőben a feminin értékek (az élet, az egészség megbecsülése, a gondoskodás,
az elesettek segítése, az élhető környezet, a közösségek működőképessége stb.) előtérbe kerülése határozza
meg, egyelőre radikális, önreflexiót igénylő gondolatnak számít, elsődlegesen a fennálló hatalmi rendszerek
és a haszonélvezőik ellenállását váltja ki. Pedig a nők és férfiak közötti hatalmi hierarchia megszüntetése, a
nemek közötti tényleges társadalmi és gazdasági egyenlőség megteremtése minden színtéren és területen, a
nemek döntésekre gyakorolt egyenlő befolyása a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság, az
egyetemes biztonság és jóllét záloga.
Az állami elköteleződés szükségessége
Magyarországon a rendszerváltás óta hiányzik a politikai akarat és elkötelezettség a nők és férfiak
egyenlőségének előmozdítására, a nők univerzális emberi jogainak meg- és elismertetésére, illetve
következetes érvényesítésére. Ennek eredményeképpen az elmúlt 15 évben igen jelentős, 2006 óta - amikoris a
Világgazdasági Fórum első ízben adta közzé az egészség, az oktatás, a gazdaság és a politikai területén
mutatkozó egyenlőtlenségeket mérő, ún. Global Gender Gap indexét-, szinte folyamatos a visszaesésünk a
nemek közti egyenlőség állapotát illetően (az 55. helyről, 2010-ben 77-ek voltunk, jelenleg a 99. helyen
állunk, de voltunk 2017-ben a 103-ak is.).
A nemek egyenlőségének fogalma
A nemek egyenlősége (angolul gender equality), mint fogalom tekintetében sok a szándékos vagy
szándékolatlan félreértelmezés. Gyakori, hogy a nemek egyformaságának szorgalmazását, sőt a nemek
eltörlésének szándékát kötik hozzá. A gender fogalmának identitáshoz kötése szerte a világon tendencia.
Eredetileg a társadalmi nem fogalmával volt azonos, és a nőknek és férfiaknak - a változó - társadalomban
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betöltött, adott társadalomban érvényes lehetőségeit jelentette. A gender fogalma elleni támadás egy
összehangolt, nemzetek feletti törekvése a retrográd, a hatalom koncentrációjának fenntartásában érdekelt,
egymást támogató vezetők hegemóniára törekvő vezetők közti szövetségi rendszerekként működnek.
Mások a biológiai szerepből vagy a szexualitásból levezetve lehetetlennek tekintik azt, amit a nemek
egyenlőségére törekvés valójában jelent: azt, hogy a nőknek és férfiaknak, fiú- és lánygyermekeknek egyenlő
jogai, esélyei és lehetőségei esélyei legyenek az élet minden területén személyes jóllétük és biztonságuk
megteremtésére és megőrzésére, tehetségük kibontakoztatására, az érvényesülésre, illetve a hatalomhoz és
befolyáshoz való hozzáférésre, annak gyakorlására.
A nemek egyenlőségére törekvés a demokrácia fokmérője
A nemek egyenlősége demokratikus alapérték, s a mellette való elköteleződés a demokratikus törekvések és
a létező demokráciák fokmérője szerte a világon. Azokban az országokban, struktúrákban, szervezetekben,
közösségekben, családokban, ahol a hatalom birtokosai elsődlegesen saját hatalmuk bebiztosítását, növelését
tartják szem előtt, egyformán jellemző
- a haza, a szervezet, a család, mint védendő érték zászlóra tűzése, ezek
- a kizárólagos képviselőjeként, biztonságuk letéteményeseként, megmentőként való fellépés,
- belső és külső ellenségkép gyártás, az ellenállók ellehetetlenítése, büntetése, elszigetelése,
- a fenyegetés és fenyegetettségek fenntartása, és erre való hivatkozással
- az erőszak alkalmazása, illetve az erőszakszervezetek megerősítése,
- a tekintélyelvű irányítás, a hatalom és az intézményrendszer centralizációja (ahol a lojalitás az
elsődleges szempont),
- a kollaboráció jutalmazása, saját klientúra létrehozása
- dezinformálás, a vélemény-nyilvánítás korlátozása, a média bekebelezése
- a civil szervezetekkel, szerveződésekkel kapcsolatos gyanakvás, forrás-megvonás, támadások ellenük
- az emberi és női jogok figyelmen kívül hagyása vagy nyílt korlátozása stb.
A valódi szándékok, a hatalom igazi természete a krízishelyzetekben mutatkozik meg leginkább. A
prioritásokat az állami források látható és átláthatatlan felhasználása jelzi leginkább.
Az EU-csatlakozás hatása
A nemek közti egyenlőség előmozdítása a poszt-szocialista Magyarországon nem került a baloldali politika
fókuszába, függetlenül attól, hogy a 90-es évek elején a háború előtti Magyarország iránti nosztalgiával együtt
újraéledt a hagyományos családmodell, mint vágyott minta. Ezzel összefüggésben, és a gazdasági átmenet
megvalósulásának következményeként a teljes foglalkoztatás évtizedei után megjelent a nőkkel szembeni
munkaerő-piaci diszkrimináció, a nők fele tartósan inaktívvá vált és a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokhoz tartozó nők helyzete jelentősen romlott.
A nők esélyegyenlősége szinte az egypártrendszerből átöröklődött Nőszövetség és pl. a szakszervezetek
nőtagozatai által maradt a közélet napirendjén, marginálisan, ugyanakkor a 90-es években megjelentek az első
feminista nőszervezetek, részben amerikai segítséggel.
2002-től azonban, az EU csatlakozáshoz közeledve megjelentek a nők esélyegyenlőségének megteremtését
támogató civil szervezeteknek szóló pályázati kiírások, majd 2004-től indul az uniós prioritásoknak megfelelő
nemek közti egyenlőséget megvalósító, a nők hátrányait felszámolását segítő programok. Az SZMM-en belül
létrejött esélyegyenlőségi főosztály 2006-ra évi 70 millió forinttal(!) gazdálkodó osztállyá sorvadt, melynek
munkatársai az EU aktuális cselekvési terve mentén élenjáró civil szervezetek szakértőként történő
bevonásával valósítottak meg nemek egyenlőségét segítő programokat.
2004-ben létrejött az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mely a civil szervezetekkel együttműködve járt el a
diszkrimináció társadalmi tudatosítása és csökkentése érdekében, ezt az intézményt a kormányzat
szisztematikusan elsorvasztotta, majd 2020 végén megszüntette.
A 2010-ben a Bajnai-kormány egyik utolsó intézkedése volt a Nemek közti egyenlőség megteremtését célzó
kormányzati stratégia, mely határozatként jelent meg, és a FIDESZ-érában a honlapokról is eltűnt.
2010 nyarán az új kormányzat első intézkedése volt a nemi alapú sztereotípiák megszüntetését óvodai nevelési
program visszavonása, majd a 2011-es EU elnökségen a gender mainstreaming helyett a family mainstreaming
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célkitűzésének kommunikációja, a konzervatív, a női jogokat elutasító, figyelmen kívül hagyó
családszervezetek promotálása és nemzetközi hálózataik segítése.
Az EU nemek egyenlőségének megteremtésére dedikált forrásainak elosztásában már elvárásként is megjelent
a kormányzat értékrendje (a hagyományos családi értékek és demográfiai célok közvetítése), a kormányzat
iránti a lojalitás, mint kritérium, illetve a forráselosztás más területeken ismert módszerei, akár nyertes
pályázatok visszavonása. A nemek egyenlőségét támogató szervezetek forrást nyújtó Norvég Civil Alap elleni
támadások során sem merült fel az ellenzék részéről a női jogok és a nőszervezetek melletti kiállás, a téma
elfogadottsága, ismertsége különösen vidéken gyakorlatilag megszűnt. A kormányzat által 2018-tól indított,
EU forrásból finanszírozott Védőháló a családokért, és Család és Karrier-pontok több milliárd forintos
pályázati kiírása már a kormányzati ideológia talaján valósultak meg.
A nemek egyenlősége haszonelvű megközelítésben
A kormányzati oldal is felismerte – a nők a gazdaságban történő szerepvállalásuk által a gazdasági
növekedésnek is motorjai. A „női erőforrás” jövedelmet termel, fizetett és fizetetlen munkájával hozzájárul a
humánerőforrások újratermeléséhez, fogyasztásuk pedig dinamizálja gazdaságot. Ugyanakkor tény, hogy a
javarészt nők által végzett láthatatlan munka, vagyis a nőknek a gazdaság működéséhez való ingyenes
hozzájárulását is a nők biológiájából vezetik le, mutatja az ellenérdekeltséget a nemek közti egyenlőség
megteremtésében – minden politikai oldalon.
A láthatatlan munkának a szociális szféra, az oktatás és az egészségügy szolgáltatásaival való kiváltása az,
amely ténylegesen tükrözi a kormányzatok elköteleződését a nemek esélyegyenlőségének megteremtése és
biztosítása iránt.
A nők (legszélesebb értelemben vett) erőforrásként való értelmezése tehát általános a nemi szerepeket illetően
konzervatívnak tekinthető Magyarországon, mely magában foglalja egyfelől a szülési kedv gazdasági
ösztönzőkkel történő növelésének elfogadását, másfelől a nők tárgyiasításának (prostitúció, szexista közbeszéd
stb.) fenntartását.
A konzervatív nemi szerepek megkérdőjelezése, a nők elleni erőszak és a nők szexualizált tárgyiasítása és
használata elleni fellépés, a nők döntéshozatalba történő bevonása, a nők gazdasági autonómiájának,
vállalkozó kedvének ösztönzésének, a nők univerzális emberi jogai képviseletének és érvényesítésének igénye
marginálisan jelenik meg mindkét politikai táborban.
A nemzetközi jogi kötelezettségek
Az EU a nemek egyenlősége előmozdítása terén jelentős áttörést hozó direktívákat fogalmazott meg, és
számos területen ajánlásokat tett, melyek kötelező jogi hatállyal nem bírnak. Az előbbiek esetében a hazai
implementálás kérdéses, az utóbbiak felett a magyar kormányok konzekvensen elsiklanak.
Magyarország 1982-ben törvényerejű rendelettel lett részese az ENSZ a Nők elleni diszkrimináció minden
formájának megszüntetéséről szóló CEDAW egyezménynek, melynek betartásáról a kormányzat ez időtájt
kell, hogy benyújtsa országjelentését. Ezzel párhuzamosan nőjogi szervezetek alternatív jelentés készítenek. A
két dokumentum és bemutatása alapján a Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg Magyarország számára. A
kormányzat épp a legutóbbi ajánlások miatt kezdte meg a nőszervezetek elleni támadásait, az ellenzék
hallgatása mellett.

A nemek közti egyenlőtlenségek rendszere és összefüggései az érintett szakpolitikák
tükrében
A nemek helyzete, szerepe, biztonságának számos dimenziója, létbiztonsága, fizikai biztonsága stb.,
beleszólása a biztonságot befolyásoló struktúrák és folyamatok alakításába az évezredes hierarchikus
viszonyrendszer miatt jelentősen eltér. A nők, mint csoport a lassan változó szemléleti beidegződések folytán
ma is szinte kizárólag az érzelmi biztonság felelőseiként jelennek meg.
Az, hogy maguk a nők és férfiak mit gondolnak, mit gondolhatnak a biztonságért való felelősségről egy olyan
kiemelkedően maszkulin, tekintélyelvű, individualista társadalomban, mint a magyar (ld. pl. Hofstede),
meghatározó saját hatókörük céljaik és lehetőségeik meghatározása, felelősségvállalásuk és beleszólásuk,
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univerzális emberi és demokratikus jogaink gyakorlása szempontjából – minden színtéren.
Nők a politikai döntéshozatalban
Ennek fényében Magyarország kiemelkedően rosszul teljesít a nőknek az állam ügyeibe való bevonódása
tekintetében, mind a politikában való részvételt, mind a női jogokat számonkérő szavazóként való bevonódást
illetően. A nők érvényesülésére a haszonelvűség prioritása szerint ott nyílik tér, ahol a férfiak kevés előnyt
látnak (elsődlegesen a forráshiányos kistelepüléseken), vagy ahol előnyt remélnek szerepeltetésüktől (erős
jelöltek).
A nők politikában való jelentősnek mondható részvétele a feminin és demokratikus értékek jobb
érvényesülését, új mechanizmusokat és több szempontból áttekintett, tehát megalapozottabb döntéseket
eredményezne, csökkenne a korrupció.
Közvetlenül érintett szakpolitikák: oktatás, költségvetés-politika, igazságügy, médiapolitika, míg közvetve
érintett minden terület és minden politikai és közéleti színtér és szint, ahol a nők döntéshozatali szerepére
külön figyelem fordítandó
A nők gazdasági, anyagi és létbiztonsága
A nők a gazdasági biztonság tekintetében is elsődlegesen a biztonság alanyaiként, erőforrásként jelennek meg.
A láthatatlan munkájuk iránti igény (a nők 3-szor annyi fizetetlen munkát végeznek, mint a férfiak)
gondoskodási munka kielégítése érdekében elsődlegesen a munkavállalás családi szerepekkel való
összeegyeztetése jelenik meg mind a szakpolitika, mind a szervezetek részéről kezelendő kihívásként, a
munkaerőpiaci és az üzleti szférára jellemző közvetlen és közvetett diszkrimináció, illetve a horizontális és
vertikális szegregáció megszüntetése, amely a nők kiszolgáltatottságát csökkentené, erősítené befolyásukat,
nem jelenik meg közpolitikai célkitűzésként.
A nemek közti munkamegosztás egyenlőtlenségének következményei egyértelműen megmutatkoztak a
COVID időszakában, mely a nők munkavégzési és álláskeresési lehetőségeit szűkítette, ugyanakkor rámutatott
a fizetett és fizetetlen gondoskodási tevékenységek jelentőségére.
A nemek közti gazdasági egyenlőtlenségek közül kizárólag a keresetkülönbségek felületes megközelítése
jelenik meg az ismert statisztikákban. Jelentős az adathiány az életkorral és gyermekszámmal növekvő,
szektoronként igen eltérő bérkülönbségeket tekintve, ugyanakkor egyáltalán nem mérik a bónusz
különbségeket, így a tényleges legális jövedelemről sincs megfelelő adatunk. Arról kevés szó esik, hogy a
nemek jövedelmének eltérése a nemi szerepekből fakadó karrierszünetek (gyermekgondozás, idősekről való
gondoskodás, diszkrimináció miatti) folytán hogyan jelenik meg a nyugdíj szakadék formájában.
Szembetűnőek a vállalkozási szféra egyenlőtlenségei (tőke [pénzügyi – hitel, befektetés, humán –],
kapcsolati), szegregáció és diszkrimináció, érdekképviselet hiánya, az alkalmazottaknak járó állami juttatások
hiánya, és a forrásokhoz való hozzáférés korlátozottsága). A tulajdonláshoz kötődő hagyományok, különösen
a földtulajdonlás tekintetében, a tőkejövedelmek megoszlása, az informális gazdaságban való részvétel
eltérései stb. jelentős nemek közötti vagyoni különbségeket (ingatlan, értékpapír, üzleti részesedés, szabadon
felhasználható likvid pénzeszközök).
Ezen egyenlőtlenségek egy része a jelenlegi adó- és nyilvántartások alapján megfelelő politikai szándék
nyomán akár mérhetővé is tehető.
Mint ahogy az adópolitika nemre gyakorolt hatásai is feltárhatók, hiszen ismert a családi adókedvezmény nők
munkaerőpiaci részvételére gyakorolt negatív hatása, a nők túladóztatása eltérő fogyasztói kosaruk arányosan
nagyobb ÁFA-tartalma révén stb.
A Világgazdasági Fórum szerint a nemek közti gazdasági szakadék felszámolásához jelenleg 257 év
szükséges, hiszen a jelen gazdasági trendjei (tőkekoncentráció, IT technológiák előretörése, a hakni-gazdaság
bővülése, stb.) a tényleges egyenlőtlenségeket tovább mélyítik a jövőben, amely a nemek közti hatalmi
hierarchiát megbonthatatlanná teszi.
A nők nagyobb arányú gazdasági részvétele egy etikusabb üzleti és munkahelyi környezetet, kevesebb
korrupciót eredményezne, nőne a gyermekek jóléte és biztonsága.
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Közvetlenül érintett szakpolitikák: oktatás, foglalkoztatás-politika, fejlesztéspolitika, költségvetés-politika,
adópolitika, szociálpolitika, igazságügy, közlekedés-politika.
Közvetve érintett terület minden szakpolitika, hiszen a női munkavállaló és vállalkozók valamennyi
ágazatban és szektorban, a kultúrában és a tudományban is hátrányban vannak, csekély gazdasági érvényesítő
képességgel rendelkeznek a szakmai szervezetekben
A nők és lányok fizikai és mentális biztonsága
A nők elleni erőszak a nemek közti hierarchia fenntartására irányuló szándék egyértelmű megnyilvánulása a
magánéletben és társadalmi szinten is. A családon belüli, párkapcsolati erőszak mellett gyakori az utcai,
közterületi erőszak, a munkahelyi erőszak, szexuális zaklatás, és újabban az online világban új, a mentális
egészséget nem kevésbé veszélyeztető formái jelentek meg.
A bántalmazottak a koronavírus-járvány alatt még nehezebben tudtak segítségért fordulni, gazdasági
kiszolgáltatottság növekedése tovább nehezítette helyzetüket.
Magyarországon jelenleg közel 250.000 nő él fizikailag és/vagy szexuálisan bántalmazó kapcsolatban, ehhez
képest elenyésző számú ideiglenes megelőző távoltartással és megelőző távoltartással kapcsolatos ügy van
(2014-ben 1792, 2018-ban már csak 1050).
A nők elleni erőszak gazdasági értelemben hosszú távon is negatív hatású egyéni és társadalmi szinten is,
hiszen jelentős munkaidő-kiesést okoz, csökkenti a jövedelemszerző tevékenységre való képességeket, és
akadályozza a képességek kibontakozását, az érvényesülést.
A nők erőforrásként, birtoktárgyként való kezelésének, tárgyiasításának szélsőséges formái, a prostitúció és
emberkereskedelem a legjövedelmezőbb üzletág - az iparág szervezői számára. Az EU emberkereskedelmi
irányelvének értelmében, nemcsak a fizikai erőszakkal prostitúcióra kényszerített, elrabolt nő áldozat, hanem
az is, akit a körülményei, a szegénység kényszerítenek erre, bár ő azt hiszi "önkéntes". A nemek közti
egyenlőség iránti elköteleződést az északi modell bevezetése, azaz a használók büntetése jelentené.
Közvetlenül érintett szakpolitikák: Belügy, igazságügy, egészségügy, szociálpolitika, oktatás, médiapolitika.
Közvetve érintett szakpolitikák: valamennyi szakpolitika, a nők elleni erőszak, a nők zaklatása valamennyi
színtéren jelen van.
A nők oktatáshoz való hozzáférése, szocializációja jelen és jövőbeni biztonságuk feltétele
A nemek közti hierarchia újratermelődését az oktatás és szocializáció. A nemek közti különbségek
interiorizálását segítő, korábban rejtett tanterv, ma már nyíltan sulykolja a nemi alapú sztereotípiákat, a
hagyományos nemi szerepekre készít fel aláásva ezzel jövőbeni gazdasági és társadalmi szerepvállalásukat.
Ezáltal mintegy bebetonozza a nemek közti hierarchiát, melyben a nők elsődleges terepe az otthon, a
magánélet.
A szexuális nevelés korábbi hiányosságainak felszámolása helyett nemrégiben teljeskörűen kiiktatták a
felkészítést a nemek egyenlőségen alapuló szexualitásról, a nők alávetettségét fenntartó és a virtuális világban
új formákban tovább terjedő erőszakról, pornóról, prostitúcióról.
Emellett az állam kivonulása az oktatásból a lányok továbbtanulási és érvényesülési lehetőségeit tovább rontja,
amint azt lányok felsőoktatásban való részvételi arányszámának csökkenése is jelzi.
A szocializáció lényeges eleme a média, a kormányközeli média üzenetei e téren is magukért beszélnek. A
nőkről való közbeszédre gyakorolt hatás tekintetében az ellenzék sem jeleskedett ezidáig.
Közvetlenül érintett szakpolitikák: oktatás, szociálpolitika, médiapolitika, költségvetés-politika
A rendszerszintű egyenlőtlenségek
alapvetően 4 területen jelennek meg:
1.

a közéletben, a döntéshozatalban való részvételben: a nők kimaradnak az értékek definiálásából, a feminin
értékrendnek megfelelő és a nők szempontjait megfelelő célok és mechanizmusok kialakításából, az
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2.

3.

4.

állami bevételek és kiadások feletti érdemi rendelkezésből, a kontroll gyakorlásából. (A hátrányok
újratermelődését a sztereotip nézetek, a láthatatlan munka biztosítja)
formális és informális gazdaságban: (a sztereotípiák, a láthatatlan munka miatti diszkrimináció
befolyásolja részvételüket a foglalkoztatásban, horizontális és vertikális jelenlétüket a
munkaerőpiacon, a vállalkozási szférában, hozzáférésüket a tőkepiacokhoz, korlátozott
döntéshozatali pozíciójuk befolyásolja lehetőségeiket a szociális és egészségügyi ellátások,
szolgáltatások minőségére és elérhetőségére)
otthoni feladatok és felelősségek, a láthatatlan és fizetetlen munka megosztása (melyek a gazdasági
egyenlőtlenségeken keresztül folyamatosan újratermelődnek befolyásolva a rekreációs és mobilitási
lehetőségeket)
nők elleni (verbális, mentális, fizikai, szexuális és gazdasági) erőszak, a zaklatás, mely minden
színtéren, a közéletben, a munkahelyeken, a vállalkozási szférában, a párkapcsolatokban jelen van.
Idetartozik a prostitúció és emberkereskedelem ugyancsak negligált, vagy akár látensen (olykor
pályázati forrásokkal is támogatott (!) jelensége.

A hátrányok fenntartásának „eszköztára” tehát:
1. A nemi alapú sztereotípiák
2. A maszkulin értékrendre és férfinormákra szabott szabály- és intézményrendszer
3. Nők elleni erőszak
4. Szegregáció és diszkrimináció.
A rendszerszintű egyenlőtlenségek ugyanakkor a nők biztonságát más területeken is érintik, ilyen pl.
A nők és lányok egészsége
Az, hogy a maszkulin társadalmakra a nőkre erőforrásként tekintenek, hogy a szervezetek és
intézményrendszerek működésének alapja a maszkulin értékrend és a férfiakra szabott normarendszer, hogy a
hátrányok fenntartásának eszköze az erőszak, és hogy szegregáció és diszkrimináció érvényesül, tökéletesen
megmutatkozik nemcsak a tekintélyelvű struktúrára épülő, a munkaszervezést tekintve férfinormákra épülő,
ugyanakkor alacsony státusú női dolgozók tömegeivel működtetett egészségügyben, de a nők egészségéhez
való viszonyulásban is.
A nők biológiájából adódóan alapvető jelentőségű a szülészet és nőgyógyászati ellátás, melyben azonban csak
a legutóbbi időkben, és korántsem mindenütt jelenik meg a nőbarátság. Az egészségügyi intézmények gyakran
ma is tárgyként való kezelik a szülő nőket, illetve a nők elleni erőszak áldozatainak kezelése az egészségügyi
intézményekben sem megfelelő.
Ugyanakkor a nők reprodukciós képessége feletti önrendelkezésük folyamatosan megkérdőjeleződik: míg az
ép, többségi társadalomhoz tartozó nők gyermekvállalását ösztönzik, más női csoportok gyermekvállalásához
kapcsolódóan folyamatosan jelen vannak a korlátozó törekvések.
Ugyanakkor a nők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése is kiegyenlítetlen, az intézményrendszer
átszervezésénél a nők szempontjait, pl. mobilitási korlátaikat rendszerint nem veszik figyelembe.
A gyógyszerkutatásokban sem érvényesül a nem szerinti látásmód, a nemek eltérő veszélyeztetettségéről az
egyes betegségek kapcsán sem állnak rendelkezésre adatok.
Közvetlenül érintett szakpolitikák: egészségügy, oktatás, költségvetés-politika, közlekedés-politika,
szociálpolitika, családpolitika, adópolitika, igazságügy stb.
Mindezekből következően a nemek közti egyenlőség előmozdítása nem egy szakpolitikai ág feladata,
hanem holisztikus megközelítést igényel, a valóságban alkalmazott horizontális elvként kell
érvényesüljön.

Az interszekcionális hátrányok
A nők helyzetét és lehetőségeit - a férfiakhoz hasonlóan - nagyban meghatározza társadalmi csoporthoz
tartozásuk (családi státus, fogyatékosság, roma etnikumhoz tartozás, szegénység/hajléktalanság). Az ebből
fakadó hátrányok az ún. interszekcionális, keresztmetszeti megközelítésben többszörös diszkriminációt
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eredményeznek. Ezen csoportok társadalomszerveződése, érdekképviselete, segítése is a maszkulin
értékrendre épülő struktúrákhoz kapcsolódik, így a nemből fakadó sajátosságokkal kapcsolatos hátrányok
láttatása és csökkentése a hátrányok összeadódása miatt még nagyobb nehézségekbe ütközik, mint a többségi
társadalomban.
Az önszerveződésben akadályozott, képviselettel nem rendelkező, a társadalmi párbeszédben láthatatlan női
csoportokkal való foglalkozás, képességeik kibontakoztatása és társadalmi érvényesülésük segítése speciális
szakértelmet és érzékenységet igényel.
Általános jogi probléma, hogy diszkrimináció esetén Magyarországon „választani kell”, hogy melyik
hátrányos helyzete alapján indít eljárást az őt ért hátrányos megkülönböztetés miatt pl. a most megszűnt
Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, mert a többszörös diszkrimináció nem elismert.
Roma nők
Magyarországon a szegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek kitettek többsége roma származású. A
roma népesség legnagyobb hányadát továbbra is a súlyos anyagi depriváció érinti, közülük minden második
ember anyagi nélkülözésben élt 2017-ben (KSH, 2017).A munkanélküliség aránya közel ötszörös a romák
körében a nem romákhoz képest (Tárki, 2017); a roma nőknek mindössze 35%-a foglalkoztatott. A romák
58%-a legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkezik, és mindössze 18%-ának volt középfokú végzettsége a
legutóbbi, 2011-es cenzus szerint, ez az arány a tankötelezettség leszállításával tovább romlott.
A roma lányok, nők lehetőségeit nagyban szűkíti a rendkívül kedvezőtlen munkaerőpiaci státusuk, szinte
kizárólag a biológiai szerephez kötötten tudnak érvényesülni, gyakori a fiatalkorúként történő
gyermekvállalás, és a prostitúciónak való kitettség is nagyobb, mint a többségi társadalomban. gyenge
érdekérvényesítési lehetőségeik a monofokális politikai-jogvédő mozgalmak érdekütközéseinek kárvallottjai
is egyben.
Hajléktalan nők
A hajléktalan nőkről (erőszakról, alkohol és drogfogyasztásról, fizikai és mentális egészségi állapotukról,
büntetendő cselekményben való esetleges érintettségükről és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről) és a
hajléktalanellátó intézményrendszerről (intézmények közötti együttműködés, mentálhigiénés szükségletek,
megerősítési lehetőségek) folytatott vizsgálódás alapján egyre több a nő a hajléktalanok között (kb.35%). Az
ellátórendszerrel szembeni bizalmatlanságuk oka a hajléktalanszállókon tapasztalható nők elleni erőszak,
éppen az, ami elől menekülve sokan közülük – akár középosztálybeli nők is - hajléktalanná váltak. Női,
gyermekes hajléktalanszállók gyakorlatilag nem léteznek, problémáikhoz megoldásához hiányzik a
szakértelem. A családon belüli erőszak áldozataiként CSÁO-kba bekerült nők sem kapnak segítséget. A
CSÁO-ba terhesként bekerült nő szülés után hajléktalanként kényszerül élni, a gyerek pedig bekerül az állami
gondozási rendszerbe.
Különösen sok köztük az idősebb nő (50-60 év között), a fiatalabbak inkább méltatlanabb kapcsolatokban
maradnak, félve attól, hogy gyermeiket – a gazdasági helyzet miatti állami gondozásba vétel törvényi tilalma
ellenére – elveszik tőlük, ami általános gyakorlat, és alapvetően akadályozza részükről a szakemberek iránti
bizalom kialakulását. A lakhatási problémák megoldásához nincs valós segítség.
A hajléktalan nők egészségi állapota igen rossz. A „Lipót” (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet)
bezárása miatt megnövekedett a hajléktalan-ellátásban a pszichiátriai betegek száma; 55% rossz egészségi
állapotban van, közülük 55%-nak mentális/pszichés problémái vannak, nemzetközi összehasonlításban nálunk
a legrosszabb. Az öngyilkossági kísérletek aránya valószínűleg nagyobb Magyarországon a bevallottnál. Bár
a drog nem jellemző, a gyógyszer/alkohol együttes fogyasztása jellemző.
Fogyatékossággal élő nők
A fogyatékossággal élő nők láthatatlan társadalmi csoportot alkotnak Magyarországon, noha részesei vagyunk
az őket külön megemlítő ENSZ Fogyatékos-ügyi (CPRD, 2007) és nőjogi (CEDAW, 1979) egyezményének
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is. 2018-ban az EU fogadta el a helyzetükről szóló jelentést1, mely szerint a fő problématerületeken: az inkluzív
oktatásból és képzésből való kirekesztettség, a foglalkoztatáshoz, a szegénység enyhítését célzó programokhoz
való korlátozott hozzáférés, a megfelelő lakhatás, a politikai életben és a közéletben való részvétel
korlátozottságán túl, számos jogszabály is megakadályozza, hogy saját életükről döntéseket hozzanak, ideértve
szexuális és reproduktív jogaikat.
Kívánatos lenne a fogyatékosság társadalmi modelljét minél nagyobb mértékben meghonosítani a hiányt
hangsúlyozó egészségügyi modell helyett. Míg az előző értelmében a fogyatékossággal élők
akadályozottságának oka a kirekesztő szellemi és tárgyi társadalmi környezet, amelynek megváltoztatása
elengedhetetlen az integrációhoz, addig az egészségügyi modell a fogyatékosságot hiányállapotként,
tragédiaként állítja be, kikényszerítve ezzel az előítéletes gondolkodást e csoportról, mint biológiailag
alacsonyabb értékű emberekről, fenntartva függésüket.
A fogyatékossággal élő nők is sokszínűek, sokféle szükségletük van. A fogyatékossággal élők megítélése
nemenként más, a lánygyerekeket kevésbé értékesnek tartották, tartják. Ez megmutatkozik például abban, hogy
a férfiak önálló életvitelét jobban támogatják, a nők nagyobb eséllyel kerülnek intézetbe. Általában véve a
férfiak látható fogyatékossága a nőkénél kevesebb társadalmi hátránnyal jár, éptestű női társat is nagyobb
eséllyel találnak. A fogyatékossággal élő nők biológiai (pl. gyerekvállalás) és társadalmi szerepvállalása
egyaránt korlátozott, a nőket érő általános hátrányok a munka világában, a döntéshozatalban, a közösségi és
közéletben, a szabadidős tevékenységekben stb. a fogyatékossággal élő nők esetében is jelen van, fokozottabb
mértékben. Velük kapcsolatban felerősödik a „gyengébbik nem” üzenet és státus.
A KSH elemzése szerint a magyar lakosság 5%-át teszik ki a fogyatékossággal élők, de a nemzetközi
statisztikában ez 15%, 53,1%-uk nő. A különböző életkorokban a nők aránya a mentális sérültek körében
eltérő, több nő a középkorúak között és az afeletti életkori csoportokban. A fogyatékossággal élő nők
fogyatékosságukat a férfiakhoz képest nagyobb mértékben akadályként élik meg a közösségi életben, a
közlekedésben, a mindennapi életben, és kicsit kevésbé élik meg akadályként a tanulásban és a
munkavállalásban, valamint az önellátásban, mint a férfiak. A családtípusok szerint is vannak nemi eltérések.
A fogyatékossággal élők képzettségi szintje alacsony, a nőkre nézve még kedvezőtlenebb, a fogyatékossággal
élő nők foglalkoztatottsága is rosszabb szinten áll a férfiakéhoz képest. Családtervezési szolgáltatások nem
elérhetők Magyarországon, pl. látássérültek, hallássérültek számára, hiányoznak az anyákat bátorító
programok, a gyermeknevelést segítő tanácsadás, a csecsemőgondozást támogató oktatás vagy gyakorlati
segítség, a fokozott gyermekorvosi és védőnői figyelem. Általában lebeszélik a fogyatékos nőket, és a szociális
szolgáltatások, ellátások hiánya is problémát jelent.
A szexuális önrendelkezés, gyermekvállalás és/vagy örökbefogadás területén például ismert gyakorlat a
kényszer-sterilizáció és a kényszer-fogamzásgátlás, de nem teljesen ismert az elterjedtségük mértéke.
Magyarországon a cselekvőképtelen értelmi fogyatékossággal élőktől elveszik a gyerekeket az ő érdekére
hivatkozva, és nem a gyerek és az anya együttélését segítik.
Jogi szabályozások tiltják (cselekvőképtelen személyek esetén) a házasságot, válást, szülői felügyeleti jog
gyakorlását, helyreállításának kezdeményezését, az örökbefogadást és a döntést saját gyermekének
örökbeadásáról.
Nemzetközi kutatások alapján a fogyatékos nők több mint fele tapasztalt fizikai erőszakot és találkozott az
erőszak egyedi formáival családon és intézeten belül. Nincs információ arra vonatkozóan, hogy a fogyatékos
nők az erőszak milyen fajtáinak vannak kitéve, az intézetben élő nők közül is sokan a szexuális erőszaknak.
Ez esetben, ha ezt bejelenti a hozzátartozója, nagy eséllyel veszélybe kerül a fogyatékos személy ellátása. A
rendőr nem hiszi el, ha fogyatékossággal élő nő bejelentést tesz az ellene elkövetett szexuális erőszakról. A
hallássérültek esetében a hiteles, jelnyelvi tolmács segítségével adott vallomás gyakran nem lehetséges. A Btk.
2013-as módosítása értelmében a fogyatékos személy elleni erőszak esetén nagyobb büntetési tétel van
érvényben, ugyanakkor nagyon nehéz feltárni a bűncselekményeket és a jogszabályt betartatni.

1

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/situation-women-disabilitiesexploratory-opinion-requested-europeanparliament?fbclid=IwAR35SOM8DWh9EQCIMN1g1QlzWuWw5Ncn4cU0a46oG9z6fh2OFpDwMpGEnlc
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Az Országos Fogyatékosságügyi Programban (2015–2025) a nők kiemelt célcsoportot jelentenek, mint
többszörösen veszélyeztetett csoport. A dokumentum kifejti, hogy „programokat szükséges indítani a
fogyatékos nők jelenlegi társadalmi helyzetének feltérképezése, a lehetséges kirekesztődés okainak feltárása
érdekében, melyek alapján hátránykezelő stratégia es komplex szolgáltatások kidolgozására kerülhet sor.”
Mindezekről a gyakorlatban mit sem tudunk.
A sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó nőket halmozottan érték a COVID időszakában hátrányok.

A kormányzati intézkedései a nemek vonatkozásában és következményeik az egyes női
csoportokra nézve
A kormányzat következetesen cserélte fel az első ciklus legelejétől kezdődően a nők esélyegyenlőségére
vonatkozó politikát a családpolitikával. Ennek első lépéseként a 2011-es alkotmánymódosításban definiálta a
család fogalmát, mely ezentúl heteroszexuális házasságon alapul és gyermekekkel együtt értendő.
Ahhoz, hogy a nők a családi szerepeknek megfelelhessenek, törvényileg biztosította a részidős munkavégzés
lehetőségét a kisgyermekes nőknek, felmondási védelmüket azonban megszüntette, mint ahogy pozíciójukba
történő visszahelyezésükre vonatkozó kötelezettséget is.
A nemzeti alaptantervben a nemek egyenlőségére vonatkozó részleteket kihagyta, ugyanakkor a családi
értékekre nevelést beemelte. 2017-től kezdődően negatív kommunikációt folytatott az Isztambuli Egyezmény
ratifikálásáról, majd 2020-an visszautasította az, éppen a COVID alatt, mikor jelentősen megnőtt
párkapcsolati erőszak. 2018-ban megvonták a Társadalmi Nemek tudománya (Gender Studies) képzés
akkreditációját.
Az Európai Unió nyomására egy évtizeddel a Bajnai-féle nemek egyenlőségre vonatkozó kormánystratégia
után tavaly megszületett „A nők szerepének megerősítése a családban és a társadalomban” akcióterv, és
2030-ig szóló intézkedési terve, mely progresszív elemeket is magában foglal (a nők vezetővé válásának,
vállalkozásaiknak támogatása).
A családpolitika
fókuszába a népesség csökkenésének megfékezése, a születésszám növelése került, mely cél teljesülni is
látszik, hisz a termékenységi ráta egy évtized alatt több mint két tizedet javult.
A nők reprodukciós szerepének befolyásolására törekvés nem újkeletű. A szocializmus deklarált egyenjogúsító
törekvései ellenére a hazai szociálpolitikát a Ratkó-korszak óta jellemzi a nők juttatásokkal (GYES, GYED,
GYET, családi pótlék) és szolgáltatásokkal (védőnői szolgálat, nevelési tanácsadás stb.), vagy éppen azok
elérhetőségének szigorításával (abortusz) való jutalmazása/segítése, illetve büntetése attól függően, vállaljáke az anyaságot, „minőségi gyermeket” nevelnek-e vagy éppenséggel nem felelnek meg ennek az elvárásnak.
A kormányzat által „kívánt gyermekek”2 megszületését pénzügyi ösztönzőkkel érte el - szociális bérlakások,
vagy gondozási szolgáltatások bővítése helyett - a jövedelmeknek a gyermektelenektől a magasabb keresetű
gyermekesek felé átcsoportosító családi adórendszerrel, családi otthonteremtési és gépjármű-vásárlási
támogatásokkal, a gyermekgondozási ellátás igénybevételi ideje alatti munkavégzést megkönnyítő
intézkedésekkel, és a négygyermekes nők SZJA-mentességének bevezetésével biztosították.
A hátrányos helyzetű női csoportok a szociálpolitikát felváltó, annak kirekesztést enyhítő szerepét kiiktató
családpolitika látókörén kívül esnek. Családanyai szerepükben a szociálpolitikai intézményrendszer/a
családpolitika – egyre csökkenő reálértékű anyagi juttatásokkal és stagnáló/romló színvonalú és elérhetőségű
szolgáltatásokkal – látszólag támogatja a nőket. Ugyanakkor a sérült gyermekek ellátása veszélybe került, a
roma gyermekek nevelését a családi pótlék megvonásával rendszabályozzák, a bölcsődék várólistáit új
intézmények építése helyett térítési díjak bevezetésével szüntették meg, beváltatlanok maradtak a
lakáspolitikai ígéretek.
2

A Népesedési Kerekasztal megfogalmazása, melynek a Három Királyfi, Három királylány mozgalom által átvett
burkoltan rasszista kiáltványát valamennyi párt, az ellenzéki pártok is aláírták.
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A statisztikák hozzáférhetőségének korlátozottsága miatt nincs információ a fogyatékkal élő nőkről és
férfiakról, az integrált oktatás visszaszorulásával az oktatásból kieső fogyatékkal élő lányok és fiúk oktatáshoz
való hozzáféréséről, foglalkoztatásukról. Az oktatásban való kötelező részvétel korhatárának leszállítása
folytán egyértelműen romlott körükben, csakúgy, mint a romák esetében, az oktatáshoz való hozzáférés, és
mintegy 1/3-dal csökkent a felsőoktatásban résztvevők aránya.
Romlott az egészségügyi szolgáltatások minősége, az intézmény-összevonások miatt szűkült a –
tömegközlekedés szűkítésének és drágulásának inkább kitett – nők általi elérhetőségük is. A társadalmi
feszültségek, az elszegényedés következtében romlott a népesség egészségi állapota, nőtt a hajléktalanok, azon
belül a nők és gyermekek aránya is. A férfiaknak munkát kínáló szektorok munkakínálatának drasztikus
csökkenése miatt nőtt a nők felelőssége a családok megélhetésének biztosításában, a reáljövedelmek
értékvesztése miatt ugyanakkor egyre kevesebb szolgáltatást tudnak igénybe venni. Összességében romlott a
nők életminősége, nőttek a rájuk nehezedő terhek, erősödött a nők és gyermekek családon belüli
kiszolgáltatottsága, fokozódott az erőszak.

A szociális szféra nemi sajátosságai
A hazai szociálpolitika finanszírozására, a tartós szegénység felszámolására, a társadalmi befogadást elősegítő
tevékenységekre és szolgáltatásokra egyre kevesebb figyelmet és pénzt áldoztak a költségvetési kényszerek
mentén lavírozó politikai döntéshozók. A kiadások csökkentésének hatásait egyik korábbi kormányzat sem
vizsgálta, a restrikció nemeket érintő sajátos következményeinek, és a nemek egymás közötti viszonyának
alakulásának elemzése, vagy akár megemlítése a szociális szakma részéről fel sem merült.
A szociális szakma a nemek közti egyenlőség szempontjából
Magyarországon a szociális szakma nem készült fel a nemek közti rendszerszintű egyenlőtlenségek kezelésére:
- a feminin értékrendet képviselő, döntően női foglalkoztatottakkal működő területként alávetett,
kiszolgáltatott más szakpolitikákkal szemben, gyenge érdekérvényesítő képességgel rendelkezik.
- A szakma elméletéből és gyakorlatából szinte teljességgel hiányzik a nem szerinti megközelítés, így
nem állnak rendelkezésre adatok, ismeretek az egyenlőtlenségek nemek szerinti sajátosságairól. A nők
segítése során itt is érvényesül a társadalom uralkodó értékrendje, mely szerint a nők elsődleges
feladata a család béke fenntartása. Ennél fogva – megfelelő képzés híján – a szociális szférában
dolgozók nagy része nemcsak, hogy nem rendelkezik nőjogi ismeretekkel, hanem tehetetlen, olykor
előítéletes a nők elleni erőszak áldozataival szemben.
- a szakma nem kész a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő társadalmi befogadó programok
kialakítására, a leszakadó térségek, az előítéletek által gúzsba kötött, tartós szegénységben élő rétegek
felzárkóztatását célzó szakpolitikai kezdeményezések megfogalmazására és megvalósítására, a
személyre szabott segítségnyújtásra, a társszakmákkal való együttműködésre.
Magyarországon a nők által végzett munka alacsonyabb társadalmi megbecsültsége a szociális szektor
bérszínvonalában, és a szektor kiszolgáltatottságában is megnyilvánul: a feminin szakpolitikai területnek és
ágazatnak tekintett a szociálpolitika a jövedelemtermelő vagy egyéb férfias szektorokhoz képest másodlagos
a férfiak által dominált kormányzatok számára. A hazai szociálpolitikai intézményrendszer szimbolikusan
maga a hagyományos szerepben lévő, kiszolgáltatott, gyenge önérvényesítő képességgel rendelkező,
bántalmazott nő.

Javaslataink
Nemek egyenlősége kormányzati stratégia és intézkedési terv az EU stratégiájához, direktíváihoz,
ajánlásaihoz igazodva
Az Európa Tanácsnak a nemek társadalmi egyenlőségét elősegítő négyéves stratégiájához igazodva, az alábbi
célkitűzések mentén javasoljuk előkészíteni és megvalósítani Magyarország 2022-től kezdődő „Nemek közötti
egyenlőséget biztosító” politikai prioritásként kezelt átfogó, minden szakpolitikára kiterjedő, és a
döntéshozatal minden fázisában és szintjén, valamennyi reformban megjelenő stratégiáját.
1. Fellépés a nemi sztereotípiák és a szexizmus ellen
2. A nők elleni erőszak megelőzése és leküzdése;
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3. Az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a nők számára;
4. nők és férfiak kiegyensúlyozott arányú részvétele a politikai, közéleti és gazdasági
döntéshozatalban.
A tervezés és megvalósítás előfeltételei
Annak érdekében, hogy a problémákra hatékony és hathatós megoldások szülessenek elengedhetetlen

1. Az elköteleződés kinyilvánítása
A pártok részéről az elköteleződést a nemek egyenlősége, mint demokratikus érték iránt, az erre vonatkozó
politikai akarat egyértelmű kinyilvánítása és konkrét, átfogó intézkedések kilátásba helyezése, mindennek
kommunikációja, úgyis, mint a társadalmi szemléletváltás felépítése.

2. A nemre szegregált adatgyűjtés
–
–
–

A jó közpolitikai tervezéshez elengedhetetlen, hogy megfelelően gyűjtött, nemek szerint bontott
adatok álljanak rendelkezésre;
az egyes területeken a nemek eltérő élethelyzetét, szempontjait vizsgáló kutatásokra van szükség,
melyek célzottan vizsgálják a nők helyzetét;
az érintett célcsoportokat és az őket képviselő szakmai és civil szervezeteket be kell vonni a tervezés
és értékelés folyamatába (nők, roma nők, szexuális kisebbségekhez tartozó nők, fogyatékossággal élő
nők, kisgyermekes nők, idős nők, pályakezdő nők, gyermeklányok, vidéki, kistelepüléseken élő nők,
várandós nők, nagycsaládos nők, szegény nők, vállalkozó nők, gyermeküket egyedül nevelő nők,
bántalmazott nők stb.).

3. A szakterületek nemi szempontjainak áttekintése
A jó közpolitika csak akkor hatékony, ha az értékek kinyilvánítása, cselekedetek (akciók, gyakorlatok) és
hosszú távú politikák által koherens és összetett módon közelítik meg a kérdést. Hosszú távú elköteleződésre,
stratégiai szemléletű átfogó programokra van szükség. Nemcsak elkülönített területként kell megközelíteni a
nemek közti egyenlőség kérdését, mint egy adott szűk területet, hanem alternatív, a társadalmi nemekre
érzékeny modellt kell kidolgozni (hasonlóan az alternatív, zöld közpolitikákhoz) minden szakmában a nemek
eltérő szempontjainak figyelembevételével. A hátrányok kiigazításának bevált technikája a kettős beavatkozás
lehet a célzott nőprogramok megvalósítása, és azok hatásának mérése, illetve az ezzel párhuzamos társadalmi
érzékenyítés.

4. A témához kapcsolódó szakértelem biztosítása és elismertetése
Átlátható és hozzáférhető támogatási rendszer kiépítése a témával foglalkozó szakmai és civil szervezetek
részére. A nemre érzékeny megközelítés oktatásának megvalósítása minden területen, kutatások előmozdítása.

5. A nemre érzékeny budgeting
A nők és férfiak egyenlősége stratégiai célkitűzése megvalósításának pénzügyi megjelenítése, a nemre
érzékeny költségvetés-készítés, mely elemzi mind a bevételi oldal (adózás), mind a kiadások és beruházások
hatását a nők és a férfiak életére, illetve az egyenlőtlenségek csökkentésére.
A kiadások tervezésénél alapfeltétel, hogy ne szülessenek olyan döntések, amelyek a mindennapok
fenntarthatóságát, az alapvető szükségletek kielégítését veszélyeztetik.

6. A nemzetközi kötelezettségvállalások és ajánlások betartása melletti elköteleződés
Magyarország 1982 óta részes állama az ENSz CEDAW egyezményének. A jó közpolitikai intézkedések
meghozatalához rendelkezésére áll emellett az Európai Unió számos törvénye és (figyelmen kívül hagyott)
ajánlása, az Európa Tanács Isztambuli Egyezményének ratifikálása, az emberkereskedelemről szóló direktíva
implementálása és más direktívák, illetve alkalmazásának nyomonkövetése

Szakpolitikai ajánlások
Szociálpolitika
Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a magyar lakosság több mint a fele nő, és a nők a társadalom elöregedésével
párhuzamosan egyre növekvő többséget alkotnak.
Nemcsak a nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőség megteremtésének, de a hátrányos helyzet
enyhítésének, a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítésének, a fenntartható társadalmi és gazdasági
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fejlődésnek is fontos eszköze az olyan szociálpolitika, amely figyelembe veszi a nők és a férfiak eltérő
életciklusát, munkaerőpiaci helyzetét, jövedelmi viszonyait, a családmodellek sokszínűségét, a családon belüli
munkamegosztás állapotát, a nők speciális szegénységi kockázatait és kiszolgáltatottságát.
A nők egyenlő emberi jogainak érvényesülése, teljeskörű részvétele a társadalmi életben, gazdasági
függetlenségük a teljes életciklusban csak akkor valósítható meg, ha a nők egyenlő mértékben vesznek részt a
fizetett és nem fizetett munkában.
A társadalomnak biztosítania kell, hogy a nők és férfiak egyenlő mértékben tudjanak hozzájárulni a társadalom
jólétéhez. Az idős nemzedékek arányának növekedésével párhuzamosan a jövő nemzedékek felnevelése, a
társadalmi fenntarthatóság csak akkor biztosítható, ha rendelkezésre áll a megfelelő gyermek- és
idősgondozási infrastruktúra.
Ennek érdekében meg kell szüntetni a nemi alapú sztereotípiákat újratermelő szocializációt, a munka és
magánélet összhangját biztosító munkaszervezési megoldások elterjedésére és ezeket támogató munkajogi
szabályokra van szükség, biztosítani kell a nők szempontjainak érvényesülését a költségvetés-tervezésben.
A 2013-as Nőkongresszus figyelmen kívül hagyott ajánlásaival összhangban felszólítjuk a jövőbeni
döntéshozókat, köteleződjenek el a nők és a férfiak minden életterületen, minden életkorban, minden
élethelyzetben egyenlő jogai és kötelezettségei mellett.
1.

A mindenkori kormányzat vállaljon kötelezettséget a nemek egyenlőségének biztosítására, a
társadalmi igazságosságot szolgáló közpolitikákkal, adó- és szociálpolitikával köteleződjön el a
fenntartható fejlődés mellett. Nyilvánítsák ki, hogy a gyermek- és idősgondozási tevékenységek
ellátásának biztosítása a társadalom érdeke és felelőssége.

2.

A demográfiai nehézségek megoldásának felelősségét a kormányzat ne hárítsa a nőkre, az
élethosszig tartó felelősséggel járó gyermekvállalást érintő magánéleti döntések meghozatalát bízza a
magánszférára, s feladatának a nők, a férfiak, a lány- és fiúgyermekek számára az emberhez méltó élet
társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek megteremtését tekintse.

3.

Biztosítsák a szükséges erőforrásokat a szociális szektor működőképességének fenntartásához, a
szolgáltatások színvonalának emeléséhez, elérhetőségük kiterjesztéséhez oly módon, hogy ezek a
szolgáltatások valódi választási lehetőséget kínáljanak a különféle családmodellekben élő nők
számára abban a tekintetben, hogy szeretteiket maguk gondozzák, vagy segítséget vegyenek igénybe,
vagy a kettőt kombinálják.

4.

Garantálják, hogy a gondozási tevékenységeket végzők is részesülhessenek a gazdasági
függetlenségük hosszú távú megőrzését támogató szociális és munkaerőpiaci szolgáltatásokból.
Támogassák célzott foglalkoztatásukat, munkában maradásukat, fizetett munkájuk és otthoni
kötelezettségeik összeegyeztetését, mentális állapotuk, önértékelésük javítását segítő ingyenes
tréningekkel és szolgáltatásokkal az egyedülálló anyákat.

5.

Bővítsék a szolgáltatásokat a nők speciális csoportjainak szükségleteire alapozva. Alakítsanak ki
szolgáltatásokat a bántalmazás és a prostitúció áldozatainak megsegítésére. Biztosítsanak a sérült
gyermeket nevelő szülők számára a speciális igényeiknek megfelelő ellátásokat.

6.

A szükséges költségvetési megszorításokat a szociális kiadásokra fordított költségvetési kifizetések,
segélyek, járadékok csökkentése, térítési és tandíjak bevezetése, szolgáltatások leépítése helyett olyan
területeken hajtsák végre, amelyek nincsenek összefüggésben mindennapjaink
fenntarthatóságával, alapvető szükségleteinkkel. Biztosítsák az ép és fogyatékkal élő nők és férfiak
számára az emberhez méltó életkörülményeket, az értelmes és erőszakmentes élethez szükséges
feltételeket, minőségi szociális szolgáltatásokat, egyenlő bért és jövedelmet.

7.

Mozdítsák elő a magánéleti, szülői és gondozói szerepek és munkamegosztás kiegyenlítését!
Támogassák a férfiak gondozói tevékenységeinek, szerepvállalásának támogatását mind a
magánéletben, mind a munka világában. Indítson a nemek közti egyenlőtlenségek csökkentését
szolgáló szemléletformáló és képzési programokat, alakítson ki szolgáltatásokat minden életkori
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csoportban. Érzékenyítsék és ösztönözzék a munkáltatókat a férfiak magánéleti szerepvállalásának
támogatására, és támogassák a rugalmas munkaszervezési megoldások széleskörű elérhetőségét a
munkahelyeken.
8.

Biztosítsák a szociális szektorra jellemző horizontális szegregáció megszüntetését, a nemek
egyenlőbb reprezentációját a fizetett gondozási tevékenységekben a nemi sztereotípiáktól mentes
oktatás és pályaorientációs szolgáltatás biztosításával. Tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a gondozói szektor munkaadói teremtsenek egyenlő esélyeket a nők és férfiak
számára.

9.

A szociálpolitikai szakma érdekérvényesítő és együttműködési képessége lehetőséget kínál az
ellátottak valódi igényeinek, szükségleteinek és tényleges ellátottságának rendszeres monitorozására.
Emellett szükség van arra, hogy a szakma fejlessze nemre való érzékenységét, szakértelmét és
módszertanait a nemek eltérő szükségleteinek megfelelő szolgáltatásnyújtás érdekében. A
családmodellek változása szükségessé teszi, hogy a rászorultság mérlegelésénél a háztartások helyett
az egyén helyzetét vizsgáljuk, a módszer alkalmazása felfedi a nők gazdasági függését, és lehetőséget
teremt annak enyhítésére.

10. Biztosítsák a különböző életkori és etnikai csoportokhoz tartozó, képzettségű, eltérő
lakókörnyezetben, családformában élő ép és fogyatékossággal élő nők, illetve képviselőik bevonását
az őket érintő döntések meghozatalába.
A nők részvétele a politikai döntéshozatalban – a pártok teendői
Elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal
minden szintjén.
Ennek érdekében az alábbiakat javasoljuk
– A pártok nyilvánítsák ki elköteleződésüket a nők politikai szerepvállalásának támogatása és növelése
iránt minden szinten.
– Jogalkotóként léptessenek életbe minden pártra nézve kötelező, egyenlő arányra törekvő nemi
kvótákat az országos és az európai parlamenti választási listákra vonatkozóan, amelyben a női és a
férfi jelöltek egyaránt esélyes pozíciókban, felváltva szerepelnek, illetve a kinevezésen alapuló
politikai testületekben is biztosítsák a nők és a férfiak egyenlő mértékű képviseletét.
– Az egyéni körzetekben induló képviselőjelöltek számára biztosítsanak egyenlő esélyeket, anyagi
forrásokat és láthatóságot.
– Léptessenek életbe a nők politikai részvételének növelésére vonatkozó ütemtervet, ellenőrizze annak
megvalósulását és alkalmazzon nemi szempontú hatásvizsgálatot a választási törvényekkel
kapcsolatban.
– Az állami intézmények munkarendjük kialakítása során tegyék lehetővé a munka és a magánélet jobb
összehangolását a nők és férfiak részére egyaránt.
– Kapacitásbővítő programokkal segítsék a helyi szinten már politikai tapasztalatot szerzett női
képviselők esélyeit az országos képviselői pozíciók elnyerésére.
– Indítsanak a nők közéleti szerepvállalására felkészítő képzéseket minden női csoport képviselőjének
bevonásával
Oktatás
Az oktatási rendszernek jelentős szerepe van a korlátozó nemi sztereotípiák és előítéletek
lebontásában, a képességek kibontakoztatásának elősegítésében.
Ennek érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– Az óvodai alapprogramban és iskolai alaptantervben jelenítsék meg újra a nemek közti egyenlőség
elérésének célját és a sztereotípia- és előítéletmentes nevelést, mint prioritást.
– A tankönyvek elkészítésekor és szakmai elbírálásakor legyen a megjelenés feltétele a nemek közti
egyenlőség megjelenítése és a sztereotípiamentes ábrázolás. Ennek elbírálását bízzák képzett
szakemberekre.
– Támogassák állami és helyi szintű programokkal a lányok és a fiatal nők szakmai és tudományos
érdeklődésének szabad kibontakozását, valamint a nem hagyományos női, illetve férfi szerepeknek
megfelelő pályaválasztást és továbbtanulási irányokat.
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– Támogassák állami és helyi szintű programokkal a nők arányának növelését a kutatás és fejlesztés

területén, a nők magasabb akadémiai és munkahelyi pozíciókba kerülését, illetve az ezzel együttjáró
többletterhek könnyítését.
– Vezessék be a pedagógusképzésben a nemek közti egyenlőség és méltányosság szemléletét,
támogassák a pedagógusok ilyen irányú továbbképzését. Bízzanak meg képzett szakembereket e
képzési anyagok kidolgozásával és a képzések lebonyolításával.
– Támogassák újra állami és helyi szinten a gyermekgondozási időszak alatt otthon levő nők
továbbtanulását, továbbképzését.
– Vezessék be az állampolgári ismeretek oktatását, javítsák az oktatás korszerűségét a XXI. század
kihívásainak való megfelelést segítő tárgyakat (IT, vállalkozás, önismeret stb.)
Egészségügy
A nők legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, egészségügyi önrendelkezéshez való jogainak
biztosítása:
– Szervezzenek célzott és hosszú távú egészségügyi prevenciós programokat, tegyék hatékonyabbá a
méhnyak- és mellrák szűrőprogramokról szóló tájékoztatást, hogy a nők magasabb számban vegyenek
részt ezekben.
– Mivel a gyógyszerköltségek emelkedése a nők számára különösen kritikus, terjesszék ki a
közgyógyellátási rendszert.
– Biztosítsanak folyamatos, korra és nemre érzékeny, a szexuális és reprodukciós egészséggel és
jogokkal kapcsolatos, képzett tanárok által nyújtott oktatást az általános és a középiskolákban.
– Biztosítsanak minden nő számára megfelelő hozzáférést a családtervezési szolgáltatásokhoz és
megfizethető, a társadalombiztosítás által is támogatott fogamzásgátlókhoz; szüntessék meg a
sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességét.
– A WHO ajánlásai alapján biztosítsanak hozzáférést a biztonságos abortuszhoz anélkül, hogy a nőket
kötelező tanácsadásra és szükségtelen várakozási időre kényszerítenék vagy megbélyegeznék.
Engedélyezzék az abortusztabletta használatát, és biztosítsák, hogy orvosi felügyelettel,
társadalombiztosítási támogatással elérhető legyen ez a módszer.
– Biztosítsák, hogy az abortusz elvégzésének lelkiismereti alapú megtagadása esetén a nők információt
kapjanak az elérhető lehetőségekről, és hogy az ilyen abortusz-megtagadás személyes és nem
intézményi döntés következménye.
– Alakítsák át a szülészeti ellátórendszert, a (túl)medikalizált gyakorlat helyett kínáljanak nőközpontú
ellátási lehetőséget.
– Javítsák a szexuális, reproduktív és egyéb egészségügyi szolgáltatások minőségét és hozzáférhetőségét
különösen a fogyatékkal élő, az alacsony jövedelmű, a roma és vidéken élő, a HIV-fertőzött/AIDSbeteg, illetve szexuális úton terjedő betegséggel élő nők számára.
– A nemzetközi standardokat figyelembe véve számolják fel a roma és a fogyatékossággal élő nők
kényszersterilizációját.
Gazdaság
Az egészségügyre, oktatásra, képzésre, kultúrára stb. fordított állami kiadásokat a nemzeti számlákban állami
fogyasztási kiadásokként kezelik, ahelyett, hogy abból a feltételezésből indulnának ki, hogy ezek a ráfordítások
a gazdaság jövőbeli fenntarthatóságot meghatározó befektetések, melyek az egészségromlás, a bűnözés, a
munkanélküliség megelőzését stb. szolgálják
A gondoskodás, mint olyan a társadalom gerince; e nélkül a társadalom működésképtelen, nem fenntartható,
a „láthatatlan, fizetetlen hozzájárulás a gazdasághoz”. Ezért az államnak alapvető feladata a legmagasabb
minőségi követelményeket teljesítő gondozási infrastruktúra kialakítása, és ugyanígy kell befektetnie a civil
társadalom önszerveződő ellátási struktúráiba.
A gazdaságpolitika minden eszközével törekedjenek a nemek közötti gazdasági, vállalkozási szférában
és a munkaerő-piacon jellemző egyenlőtlenségek, s ezzel a nők gazdasági függőségének felszámolására
Ennek érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– Ösztönözni kell a ma jobbára a nőkre nehezedő gondozási-nevelési és háztartási feladatok arányosabb
megosztását a nők, a férfiak és a társadalom (gyermekintézmények, háztartási munka piacosítása stb.)
között, egyben támogatni kell az európai összehasonlításban kiugróan hosszú munkaidő mérséklését.
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– Új eszközök – például előnyben részesítés, kvóták, jövedelem, bónusz és bérkülönbség mérések,

–
–

–
–
–

–
–

–

munkakör-elemzés és teljesítmény-értékelés – bevezetésével, ellenőrzésével és értékelésével segítsék
elő a nők hátrányos megkülönböztetésének leküzdését, ezek az állami szférában kötelezően
elvárhatók.
Törekedjenek az adózási rendszernek a nemek hátrányait felerősítő elemeinek átalakítására.
Biztosítsanak megfelelő forrásokat a nőbarát foglalkoztatás elterjesztéséhez és a női vállalkozások
megerősítéséhez, biztosítsák az alkalmazotti és a vállalkozói lét egyenrangúságát a szociális ellátások
igénybevétele szempontjából,
Valamennyi pályázati forrás odaítélésében legyen feltétel a nemek egyenlőségére gyakorolt hatások
elemzése, az egyenlőség előmozdítása
Az interszekcionális megközelítést alapul véve a társadalmi hátrányokat csökkentő programok indítása
roma, hajléktalan, fogyatékossággal élő vagy a prostitúcióból kilépni szándékozó nők számára
A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek visszaállítása, a nők átképzése során az korszerű
technológiák elsajátításának és a tapasztalatszerzés támogatása a nőkkel szembeni korosztályi
diszkrimináció megszüntetése érdekében
Törekedjen a vidéken élő nők szempontjainak figyelembevételére, az agráriumban mutatkozó kirívó
nemek közti egyenlőtlenségek enyhítésére nőkre fókuszáló programokkal
A makrogazdaságról való gondolkodás átalakítása, a gondoskodás szektorainak befektetésként való
értelmezése, a gondozási infrastruktúra bővítése, új munkahelyek teremtése oly módon, hogy minden
életciklus egészében és élethelyzetben biztosított legyen az emberhez méltó élet. Ennek érdekében
biztosítsák az állami, az üzleti, a non-profit szektor együttműködésének kereteit.
Ösztönözzék a nők vállalkozóvá válását, törekedjenek a vállalkozói szférában a nemek közti
egyenlőtlenségek térképezésére (szegregáció, diszkrimináció, aktivitás, jövedelem), és a vállalkozások
érdekeinek érvényesítésére hivatott struktúrákban a női vállalkozók befolyásának növelésére.
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