
                                                         

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 anyaság kérdése a nők társadalmi szerepeiről szóló 

diskurzusban 

Az elmúlt néhány hónap kerekasztal-beszélgetései során 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. Mostani kerekasztal-beszélgetésünkkel ennek az 
igénynek szeretnénk eleget tenni, tovább mélyítve a dialógust a demokratikus társadalomban élő nők 
helyzetével foglalkozó társadalmi szereplők között. 

Miként határozhatjuk meg az anyaságot a nemi szerepek kontextusában? Hogyan körvonalazódik az 
anyaság fogalma a különböző politikai és vallási nézőpontokból? Mit jelent az anyaság különböző 
szakpolitikai, és mit a feminista megközelítések számára? Milyen válaszokat lehet adni az anyasággal 
kapcsolatos társadalmi kihívásokra, ideértve a természetes szülést, a munkaerő-piac és a bérezés 
kérdéseit, valamint az egyedülálló anyák speciális szükségleteit? Beszélhetünk-e az anyaságról 
anélkül, hogy érintenénk az apaság kérdését? Vannak a nemek közötti egyenlőségnek mindnyájunk 
számára lényeges vonatkozásai? Hogyan szabhatunk gátat a társadalmi viták polarizálódásának, és 
miként állhatunk ki az olyan értékekért, mint a méltóság és a párbeszéd? 

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

 

2014. október 2. 16:00-20:00 

Helyszín: Hotel Mercure Korona  

Budapest V., Kecskeméti utca 14. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=O82sWwjeT8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BQLw2OapiKo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-g5vK1kj7as&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-g5vK1kj7as&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/1eucRD2_UavIA3cpyTk3YfsF_iJM48xVOmsPOrty_GKI/viewform
https://www.facebook.com/events/1556094517944288/
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Program 

Moderátor 

Pető Andrea, a Közép-Európai Egyetem Társadalmi nemek tudománya tanszékének docense, 
Budapest 

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

 
Vitaindító előadások  

 
Családi értékek és a gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök változásai 

Gerberné Farkas Zsuzsanna, mentálhigiénikus, szervezetfejlesztő, a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetségének volt elnöke 

 
A családmodell és az anyaság koncepciójának változásai a társadalomban 

Tóth Olga, szociológus, tudományos főmunkatárs, MTA TK Szociológiai Intézet 
 

Kérdések, hozzászólások 
 

Kávészünet 
 

Az anyaság és a reprodukciós orvostudomány: jogi és bioetikai kérdések  
Dósa Ágnes, MTA Jogtudományi Intézet 

Természetes szülés és otthonszülés – a szokásos törésvonalakon kívül eső társadalmi kérdés?  
Az új észt törvényi szabályozások apropóján 
Ingrid Kaoküla, Észt Szülésznők Egyesülete 

Az állam szerepe az anyaság támogatásában 
Szikra Dorottya, szociálpolitikai szakértő, ELTE 

Az anyaság koncepciója újabb feminista megközelítésekben 
Renata Hryciuk, antropológus, Varsói Egyetem 

 
Kérdések, hozzászólások 

 

Állófogadás 
 

Angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. 


