
 

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: 

Fogyasztás és a nők jogai 
 

A közelmúltban a nyugati világban számosan örvendeztek egy transznacionális cipőgyártó cég új hirdetése 

felett azt ünnepelvén, hogy a vállalat felhívta a figyelmet a nemek közötti egyenlőségre és a nők 

sokféleségére, tapasztalataik sokszínűségére. Mások azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy miközben 

ez a vállalat a feminizmust marketingstratégiaként használja fel, addig Vietnámban több százezer női 

alkalmazottat zsákmányol ki rossz munkakörülmények között, és felső vezetői között mindössze egyetlen 

nő van. Ez az eset is ráirányítja a figyelmet egy sor olyan kérdésre, amikkel rendezvényünk során 

foglalkozni szeretnénk.  

Hogyan használják a feminizmust egyre nagyobb mértékben marketingeszközként? A különféle márkák 

hogyan árusítják a jogokkal és tudással történő felruházást (empowerment) a nőknek? A globális 

egyenlőtlenségek hogyan jönnek a képbe, amikor fogyasztásról beszélünk? Mi a gazdasági szereplők 

szerepe abban, ahogy az “igazi nőről” (vagy “igazi férfiról”), vagy akár a “jó anyáról/szülőről” kialakított 

eszméinket alakítjuk (és hogy mit kell megvásárolnunk ahhoz, hogy ezeket az eszményeket elérjük)? 

Hogyan generál keresletet a szépségipar, a sportipar, a szülői gondoskodás ipara és a többi ágazat? 

Hogyan érnek össze a környezetvédelem kérdései és a női jogok? Hogyan válik a fogyasztás az 

állampolgárság feltételévé, és hogyan rekesztődnek ki ebből emberek tömegei? Mit lehet tenni, ha csak 

olyan termékeket tudunk megfizetni, amiket embertelen munkakörülmények között állítanak elő a világ 

másik oldalán? A kelet-közép-európai térség hogyan kapcsolódik a globális gazdasági hierarchiába, és ez 

hogyan befolyásolja a fogyasztási mintázatokat és vágyakat? Mi az egyének, a vállalatok, a nemzetállamok 

és a szupranacionális aktorok szerepe a változásban? 

Tisztelettel meghívjuk Önt, hogy cseh, szlovák és magyar szakértőinkkel együtt megvitassuk a fenti, 

valamint a témával kapcsolatos további kérdéseket. 

2014 októberében párbeszédsorozatot indítottunk, azzal a céllal, hogy platformot teremtsünk a baloldali, 

az emberi jogi alapú és a konzervatív szemléletű nőszervezetek és csoportok számára a nemek társadalmi 

egyenlősége kérdéseiről. Keressük a közös pontokat, és azt, hogy a szokásos törésvonalak hol szelhetőek 

át. Az utóbbi két és fél évben beszéltünk az anyaság témájáról, a férfiasság változó formáiról,  a 

gyerekvállaláshoz kötődő diskurzusokról,  a szerelem és a politika összefüggéseiről, a méltóságról és az 

iszlámról, valamint a születésről. Mostani kerekasztal-beszélgetésünkkel folytatni és mélyíteni kívánjuk a 

dialógust azok között, akiket foglalkoztat a nemek közötti viszony a demokratikus társadalomban. 

2017. május 22. 15.30 – 20.00  

Helyszín: Budapest, Kossuth Klub, VIII., Múzeum utca 7. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
http://www.globallabourrights.org/reports/a-race-to-the-bottom-trans-pacific-partnership-and-nike-in-vietnam
http://www.globallabourrights.org/reports/a-race-to-the-bottom-trans-pacific-partnership-and-nike-in-vietnam
http://about.nike.com/pages/executives
http://about.nike.com/pages/executives
https://www.youtube.com/watch?v=8w8FIwPcVQg&list=UU3nKaVeRmB-bO6h0W9fNFZg
http://www.fesbp.hu/common/pdf/BerichtHUN20150325.pdf
http://fesbp.hu/common/pdf/Bericht20150422_HU.pdf
http://fesbp.hu/common/pdf/Bericht20150422_HU.pdf
http://fesbp.hu/common/pdf/szerelem_es_politika_HU.pdf
http://www.fesbp.hu/common/pdf/FES_Egyenlo_meltosag_es_noi_jogok_beszamolo.pdf
http://www.fesbp.hu/common/pdf/Images_of_Women_report_hun.pdf


 
 

Párbeszéd a nemek közötti egyenlőségről:  

A fogyasztás és a nők jogai 
 

Program 
  

Moderátor 
Pető Andrea, a Közép-európai Egyetem Társadalmi Nemek Tudomány tanszékének professzora 

15.30 – 16.00: Regisztráció 

16.00 – 16.30: Megnyitók 
Kováts Eszter, projektvezető, „Nemek közötti igazságosság Kelet-Közép-Európában”, FES 

Pető Andrea, a Közép-európai Egyetem Társadalmi Nemek Tudomány tanszékének professzora 

16.30 – 18.00  

A fogyasztás szociológiája és a női ügyek – A tiszta ruhák kampánya (Clean Clothes Campaign) 
Lenka Simerska, szociológus, Prága 

Globális egyenlőtlenségek és a transznacionális vállalatok szerepe  
Tomáš Profant, Európai Tanulmányok és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet, Comenius Egyetem, Pozsony 

A fogyasztói kultúra emberi kapcsolatainkban és a kommunikációban a 21. században  
Aczél Petra, Corvinus Egyetem 

 Vita 

18.00 – 18.30 / Kávészünet 

18.30 – 20.00  

Panelbeszélgetés: Kihívások, a változás szintjei, szövetségek 

Baritz Laura Sarolta OP, közgazdász 
Csányi Gergely, Helyzet Műhely és Központi Statisztikai Hivatal 

Kerényi Szabina, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Szociológiai Intézete  
Máriási Dóra, pszichológus 

Molnár-Bánffy Kata, kommunikációs szakértő, a Salt Communications Agency vezetője, Képmás Magazin 

20.00 / Szendvicsvacsora 
 

Angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. 
 
 
 
 
 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb május 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. 

Szükség szerint biztosítunk díjmentes gyermekfelügyeletet az esemény idejére. Ebben az esetben a 
regisztrációt május 14-éig kérjük. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAYoorGIqIIWjfUth5rdPW0EH-IlCCCnDEMwka3sBA9-aSQ/viewform
https://www.facebook.com/events/211194629381858/

