Meghívó
A Friedrich Ebert Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a „Nemek közötti igazságosság Kelet-KözépEurópában” című regionális programja keretében megvalósuló kerekasztal-beszélgetésére, melynek
ezúttal témája:

Párbeszéd a nemek közötti egyenlőségről:
Nőképek és női jogok az iszlámban és az iszlám közösségekben
A Szilveszter-éjjel Kölnben és más német városokban, valamint a médiában megjelenő beszámolók
körüli viták nem csak az európai menekültválság gyakran elfeledett genderszempontjait helyezték
ismét előtérbe, de felélesztették a politikai korrektségről és a femonacionalizmusról folyó vitákat is.
Azok a politikai pártok, amelyek korábban nem kifejezetten voltak a női jogok vagy a nőket érő
erőszak elleni harc bajnokai, egyszerre az ügy legnagyobb támogatóivá váltak, azt állítva, hogy az
arab országokból érkező / muszlim menekültek / bevándorolók veszélyt jelentenek “feleségeinkre és
leányainkra.”
Szeretnénk megragadni ezt a témát és teret biztosítani az erről folyó differenciált vitának. Milyen
kapcsolatok léteznek az iszlám, az iszlám jog, az iszlamizmus, a menekültválság – és a nők jogai
között? Mi a szerepe a kultúrának, a szocializációnak és a vallásnak, ha a nők egyenlő méltóságának
elismeréséről beszélünk? Milyen feminista küzdelem folyik jelenleg a Közel-Kelet, Kelet-Ázsia vagy
Európa iszlám országaiban, és ezek hogyan kapcsolódnak a nyugati és szekuláris feminizmusokhoz?
Genderszempontból szembesülünk-e új kihívásokkal a menekültválság kapcsán, vagy eltúlzott ez a
szempont a diskurzusban, és nem kellene-e inkább sokkal általánosabb keretek között foglalkoznunk
a nőket a társadalomban érő hátrányokkal? Hogyan tárgyalunk ezekről a kérdésekről a visegrádi
országokban? Hogyan tudunk beszélni ezekről a kérdésekről tabusítás nélkül, miközben elkerüljük a
kultúrák és vallások esszencializálását és stigmatizációját?
Tisztelettel meghívjuk Önt, hogy német, lengyel, szlovák és magyar szakértőinkkel együtt
megvitassuk a fenti, valamint a témával kapcsolatos további kérdéseket.
Tisztában vagyunk vele, hogy a téma más, kapcsolódó kérdéseket is felvethet, de annak érdekében,
hogy ezt az egy témát kellő alapossággal tárgyalhassuk meg, ezúttal a női jogokkal és a vita gender
szempontú megközelítésével kapcsolatos kérdésekre összpontosítunk, és nem foglalkozunk olyan
kérdésekkel mint a terrorizmus vagy a kvótával kapcsolatos népszavazás.
2014 februárjában és júniusában megvitattuk, milyen politikai mozgósítás zajlik az ún. „genderideológia” ellen többek között Franciaországban, Lengyelországban és Szlovákiában. Az élénk, ám
tiszteletteljes légkörben zajló viták során a meghívott emberi jogi és konzervatív szemléletű
nőszervezetek és vallásos csoportok képviselői reményüket fejezték ki, hogy a társadalmi nemekkel
kapcsolatban megindult párbeszéd folytatódhat. Ezért indítottuk el ezt a párbeszédsorozatunkat
2014 októberében, amikor az anyaság témájáról beszéltünk, amit aztán a férfiasság kérdéseivel és a
gyerekvállaláshoz kötődő diskurzusokkal kapcsolatos közös gondolkodások követtek 2015
márciusában és áprilisában. Legutóbbi fórumaink témája a szerelem és a politika összefüggései és a
méltóság témája voltak. Mostani kerekasztal-beszélgetésünkkel folytatni és mélyíteni kívánjuk a
dialógust a demokratikus társadalomban élő nők helyzetével foglalkozó társadalmi szereplők között.

2016. szeptember 14., 15.30 – 20.30
Helyszín: Budapest, Kossuth Klub, VIII., Múzeum utca 8.

Párbeszéd a nemek közötti egyenlőségről:
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Program
Moderátor
Prof. Dr. Pető Andrea, a CEU Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszékének professzora, Budapest
15.30 – 16.00 / Regisztráció
16.00 – 16.30 / Megnyitó
Kováts Eszter, projektvezető, „Nemek közötti igazságosság Kelet-Közép-Európában”, FES
Prof. Dr. Pető Andrea, a CEU Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszékének professzora, Budapest
16.30 – 18.00
Vitaindító előadás: Prof. Dr. Riem Spielhaus
Iszlamisztika Professzor, Georg-August-Universität, Göttingen
Vita
18.00 – 18.30 / Kávészünet
18.30 – 20.30
Reflexiók a vitaindító előadás alapján a jelenlegi kelet-közép-európai diskurzusok szempontjából
Dr. Agata Skowron-Nalborczyk, Orientalisztika Tanszék, Varsói Egyetem
Dr. Emire Khidayer, író, volt diplomata, Szlovákia
Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet, Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest
Németh Anna, Magyar Iszlám Közösség
Vita
20.30 / Szendvicsvacsora
Angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb szeptember
10-éig jelezze ezen a linken. Kérjük, hogy a regisztrációban adja meg az Ön által képviselt szervezet
nevét, és azt, hogy milyen minőségében képviseli a szervezetet.
A Facebook-esemény linkje innen elérhető.
Tekintettel azokra, akik munkaidőben nem tudnának részt venni a kerekasztal-beszélgetésen, a
fórumot a késő délutáni órákban tartjuk. Igény esetén az esemény idejére díjmentes
gyermekfelügyeletet biztosítunk. Ebben az esetben a regisztrációt szeptember 8-áig kérjük.

A vitaindító előadó

Riem Spielhaus 2016 áprilisa óta dolgozik a Georg Eckert Intézetben, ahol a Tankönyv és
Társadalom (Schulbuch und Gesellschaft) részleg vezetője, valamint a göttingai Georg August
Egyetemen az iszlamisztika professzora, fő fókusza az oktatás és a kultúrák koncentrál. A
berlini Humboldt Egyetemen tanult iszlamisztikát és afrikanisztikát, és a PhD-fokozatát is itt
szerezte meg, disszertációjában az iszlámról folytatott vitákkal és a Németországban élő
muszlimok önpozicionálásával foglalkozott. Az Ergon Kiadónál megjelentetett disszertációja
2010-ben elnyerte az Interkulturális Tanulmányok Augsburg Akadémiai Díját. A Koppenhágai
Egyetemen, Dániában működő Európai Iszlám Tudományok Központjában, illetve az
Erlangen-Nürnbergben működő Friedrich Alexander Egyetem Erlangeni Iszlám és Jog
Központban posztdoktori képzésben vett részt. A Migrációs Tanács (Rat für Migration) tagja.
Kutatási területei között vannak az iszlám női autoritásai, az iszlám intézményesülése, az
európai muszlimok politikai részvétele és vallási gyakorlatai, valamint az európai
muszlimokról szóló tudás termelése Európában.
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