
 
 

Meghívó 

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

 

Párbeszéd a nemek közötti egyenlőségről: 

Az eltűnt népességrobbanás nyomában – A gyermekvállalással 
kapcsolatos diskurzusok 

 
“Kihal a nemzet”, “a jóléti állam fenntarthatatlansága”, “a (több) gyermeket vállalni akaró családok 
előtt tornyosuló akadályok lebontása”, “a gyermekvállalás az érték és az élet értelme (a nőknek) (és a 
férfiaknak)” – Kelet-Közép-Európában nagyon eltérő megközelítéseket és nyelveket használunk, ha a 
gyermekvállalásról és – szélesebb értelemben – a demográfiai válságról van szó. Az uralkodó 
diskurzusok némelyike ráadásul a nemek közötti egyenlőséget célzó politikák ellen érvel, míg mások 
kizárják a hátrányos társadalmi helyzetű csoportokat.  

Mi befolyásolja a gyermekvállalásra vonatkozó döntéseket? Mi a szerepe a személyes értékeinknek 
és eszméinknek? Van-e, és ha van, milyen szerepe van a következőknek: az ország általános 
gazdasági helyzete, a munkahelyek biztonsága, a nők foglalkoztatása, a család és munka közti 
egyensúly férfiak és nők esetében, a megfizethető és jó minőségű gyermekellátási szolgáltatások, a 
pénzügyi transzferek, a változó nemi szerepek, az apák részvételének mértéke a fizetetlen munkában 
– van-e szerepe mindezeknek a tényezőknek? Hogyan fogalmazódnak meg ezek a kérdések 
konzervatív szempontból? Milyen nézőpontok jelennek meg a feminista kritika és a társadalmi 
befogadás képviselői körében? Hogyan beszélünk az LMBT párok igényeiről ebben kontextusban? 

Tisztelettel meghívjuk Önt, hogy Lengyelországból, Csehországból és Magyarországról érkező 
szakértőinkkel együtt megvitassuk a fenti, valamint a témával kapcsolatos további kérdéseket. 

2014 februárjában és júniusában megvitattuk, milyen politikai mozgósítás zajlik az ún. „gender-
ideológia” ellen 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 párbeszédre irányuló folyamatot 
októberben, amikor az anyaság témájáról beszéltünk, amit egy a férfiasság kérdéseivel kapcsolatos 
közös gondolkodás követett márciusban. Mostani kerekasztal-beszélgetésünkkel ennek az igénynek 
szeretnénk eleget tenni, tovább mélyítve a dialógust a demokratikus társadalomban élő nők 
helyzetével foglalkozó társadalmi szereplők között. 

2015. április 22. 15:30 – 20:00 

Aranytíz Kultúrház 

V., Arany János utca 10.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQLw2OapiKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O82sWwjeT8I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-g5vK1kj7as&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-g5vK1kj7as&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8w8FIwPcVQg&list=UU3nKaVeRmB-bO6h0W9fNFZg
https://www.facebook.com/events/525836534221974/528683187270642/


 
 

Párbeszéd a nemek közötti egyenlőségről: 
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Program 

  

 
Moderátor 

Pető Andrea, a Közép-Európai Egyetem Társadalmi nemek tudománya tanszékének egyetemi tanára 

 
15:30 – 16:00 / Regisztráció 

 
16:00 – 17:30 / Mi befolyásolja a gyermekvállalásra vonatkozó döntéseket? 

Megnyitó 
Kováts Eszter, projektvezető, „Nemek közötti igazságosság Kelet-Közép-Európában”, FES 

Vitaindító előadások 

Dorota Szelewa, a Varsói Egyetem Szociálpolitikai Intézetének adjunktusa; a Nemzetközi Kutató- és 
Elemzőközpont (ICRA) szociálpolitikai szakértője 

Spéder Zsolt, a KSH Népesedéstudományi Kutatóintézetének igazgatója 

Kérdések és válaszok 

17:30 – 18:00 / Kávészünet 

18:00 – 20:00 / Panelbeszélgetés – Hogyan beszélünk a gyermekvállalásról 

Székely Hajnalka, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének az elnöke 

L’ubica Kobová, Társadalmi nemek tudománya tanszék, Károly Egyetem, Prága 

Gregor Anikó, ELTE Társadalomtudományi Kar 

Vita 
 

20:00 / Szendvicsvacsora 
 
 

Angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. 
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb április 19-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 kérjük a regisztrációt április 15-éig. 

https://docs.google.com/forms/d/15ly4jwgVoC5ufQPKRX_8GcpkXeIAB_WN5Y9qeqbGaYU/viewform
https://www.facebook.com/events/840224712713822/

