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Mostanában alaposan lejáratódott a nők méltóságának, esélyegyenlőségének témája a
„gender-megközelítés” szélsőségei miatt. Ugyanakkor igenis léteznek olyan speciális
megközelítések, amelyek a mindennapok női élethelyzeteinek, problémáinak megoldásában
előrevivőek, segítőek, szükségesek lehetnek. Néhány ezek közül: a falvakban/vidéken élő nők
munkanélkülisége, illetve „dolgozói szegénysége”, a magyar vidéken élő családok nehézségei.
A nők helyzete és lehetőségei a mezőgazdaságban és élelmiszer-feldolgozásban. Női gazdák,
nők és a „földkérdés”, a nők lehetőségei kisvállalkozások létrehozására – a megalázó
közmunka vagy szalag melletti kiszolgáltatott munkavégzés helyett. Az idős-gondozás
felelőssége, s ennek könnyítése. Kisgyermekes nők, kismamák nehézségei a közlekedés, a
mindennapi ügyintézés során. A nők fizikai és mentális egészsége. Ilyen és ehhez hasonló
kérdésekről beszéltem, bemutatva az Európai Parlament Női Jogi és Esélyegyenlőségi (FEMM)
szakbizottságának munkáját, pontosabban az utóbbi azon elemeit, amelyek a magyar nők,
anyák, családok, s az értük felelősséget érző magyar férfiak s általában a magyar társadalom
számára különös jelentőséggel bírnak. Nagy örömömre szolgált, hogy létezhet e fontos
kérdések pártpolitikai érdekek feletti megközelítése. Ennek jeleként értékeltem, hogy meghívást
kaptam az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportjának Nők Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoportja ülésére 2017. június 7-én. Az ülést Dr. Beneda Attila államtitkár
vezette, jelen voltak a legfontosabb állami intézmények nők esélyegyenlőségért és jogaiért
felelős szakemberei, valamint női szakmai és civil szervezetek képviselői. Az előadás
hanganyagon meghallgatható. Mivel az időmből sajnos kifutottam, a szóban ismertetésre nem
került témák a mellékelt - és a résztvevők számára is kiosztott - 14 oldalas írásos anyagban
szerepelnek. Bízom benne, hogy segíteni tudok a döntéshozóknak, női témákat kutató
szakembereknek, a nők és családok élethelyzeteinek könnyítéséért dolgozó civil
szervezeteknek néhány „inspiráló” ötlettel, javaslattal.

Dr. Morvai Krisztina
jogász, EP képviselő
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Az előadás itt hallgatható meg:
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Inspiráló gondolatok az Európai Parlament Női Jogi és Esélyegyenlőségi (FEMM)
szakbizottságának legfrissebb jelentéseiből.
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