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:
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.
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