
 

 

Invitation 

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

 

Nemek közötti egyenlőség – valóban “gazdasági versenyelőny”? 
 
“A nők munkaerő-piaci részvétele fellendíti a GDP-t”, “jobban ki kell aknáznunk a nők emberi 
erőforrásait”, “az egyenlőség jó üzlet.” Ezeket a kijelentéseket gyakran halljuk, amikor az 
üzlet és politika világának el akarják “adni” a nemek közötti egyenlőség ügyét. Ám vajon a 
feministáknak valóban a közgazdasági gondolkodás keretei között kell-e érvelnie? 
Ugyanakkor a nők egyéni felelősségvállalását gyakran túlhangsúlyozzuk, és nem kerülnek 
szóba és nem is értődnek meg azok a rendszerszintű viszonyok, amikbe a nők lehetőségei 
beágyazódnak, és amik korlátozzák is ezeket a lehetőségeket, kivéve ha ez a sztereotípiák és 
a diszkrimináció mentén történik. Ráadásul a közgazdasági gondolkodás az élet más 
területeit is áthatja, a hatékonyság és a fogyasztás nyelvezete áthatja az álmainkat és 
legintimebb viszonyainkat is. 
 
A Solidarity in Struggle – Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe című 
kötetünk megjelenése alkalmából szeretnénk meghívni, hogy vitsassuk meg együtt ezeket és 
más kapcsolódó kérdéseket a szerzők közül néhánnyal, valamint magyarországi szakértőkkel 
és aktivistákkal.  
 

2016. szeptember 29., 15.30 – 20.30 

Helyszín: Budapest, Hotel Benczúr 

VI., Benczúr u. 35. 

 
Angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb 
szeptember 25-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 szeptember 22-éig kérjük. 

 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/12796.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGHLSaa_7-FDxbxphAcWECG9EnTG43Q3ybd_TBZHwGvQX86Q/viewform
https://www.facebook.com/events/522362244630166/


 
 

Nemek közötti egyenlőség – valóban “gazdasági versenyelőny”? 
 

Program 
  

Moderátor 
Prof. Dr. Pető Andrea, a CEU Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszékének professzora, 

Budapest 

15.30 – 16.00 / Regisztráció 

16.00 – 16.30 / Megnyitó 
Jelenlegi kihívások a baloldali és feminista politika számára 

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

Pető Andrea, a CEU Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszékének professzora, Budapest 
 

16.30 – 18.00  

A neoliberalizmus és a feminizmus kapcsolatai Kelet-Közép-Európában  
Gregor Anikó, Társadalomtudományi Kar, ELTE 

Feminista közgazdaságtan és a gondoskodás etikája 
Zofia Łapniewska, Skót Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Glasgow Caledonian 

Egyetem 

Nőmozgalmak és a szolidaritás igénye  
Elżbieta Korolczuk, Södertörn Egyetem, Stockholm 

 Vita 

18.00 – 18.30 / Kávészünet 

18.30 – 20.30 

Egyéni szociális probléma - avagy a pszichológia mint az individualizmus technológiája 
Kovai Melinda, Károli Gáspár Református Egyetem 

Strukturális egyenlőtlenségek a keresztény teológiai hagyományokban  
Mészáros György, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, ELTE 

Feminista stratégiaalkotás: Kitörni a neoliberalizmus és a jobboldali populizmus 
zsákutcájából 

Weronika Grzebalska, PhD-hallgató, Társadalomtudományi Doktori Iskola, Lengyel 
Tudományos Akadémia, Varsó 

Vita 
 

20.30 / Szendvicsvacsora 
 
 


