NŐK A DEMOKRÁCIÁBAN 30 ÉVE
Közép-kelet-európai tapasztalatok és jó gyakorlatok Peking szellemében
A MAGYAR NŐI KARRIERFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG
Kísérőrendezvénye
Az ENSZ CSW65 rendezvényén virtuális formában
angol nyelven
Időpont: 2021. március 16. 20:30-22:30
HÁTTÉR:
A CSW65 (2021)
https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021
A nők helyzetével foglalkozó bizottság hatvanötödik ülésére 2021. március 15–26. Között került sor.
A Covid-19 pandémia miatt, valamint az Egyesült Nemzetek Főtitkára és az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) javaslatára a CSW65 hibrid formátumban került megrendezésre, többnyire
virtuális találkozókkal. A programokra a tagállamok, az ENSZ-szervezetek és az ECOSOC által
akkreditált nem kormányzati szervezetek (NGO-k) képviselői kerültek meghívásra a világ minden
régiójából.
Témák:
• Kiemelt téma: A nők teljes és hatékony részvétele és döntéshozatala a közéletben, valamint az
erőszak felszámolása a nemek közötti egyenlőség és az összes nő és lány felhatalmazása érdekében;
• Áttekintés: A nők szerepének erősítése és a fenntartható fejlődéshez való kapcsolódás (a hatvanadik
ülés elfogadott következtetései)
AZ MNKSZ KISÉRŐRENDEZVÉNYE VIRTUÁLIS FORMÁBAN A CSW65 KERETÉBEN
Egy előzetesen (2020. végén) meghirdetett pályázat alapján az MNKSZ jóváhagyást kapott az alábbi
kisérőrendezvény megszervezésére a CSW65 keretében:
Nők a Demokráciában 30 éve
Közép-kelet-európai tapasztalatok és jó gyakorlatok Peking szellemében
Women in Democracy for 30 Years
Central-Eastern European experiences and best practices in the Beijing Spirit
Időpont: 2021. március 16. 20:30-22:30
Koncepció
Amikor feminista világunkban Peking+25 évfordulóját ünnepeljük, a demokratikus átalakulás 30 évét
ünnepeljük régiónkban, a kelet-közép-európai országokban.
Ezért tartottuk fontosnak bemutatni a 2003-ban alapított és 2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC
speciális konzultatív státusszal” rendelkező civilszervezetünket, valamint női szövetségünket a visegrádi
országok civilszervezeteivel. (Lengyelország, Csehország, Szlovák Köztársaság és Magyarország)
civilszervezeteivel. jelenlegi szerepünket, tevékenységünket és a kihívásokat, különös tekintettel a
Covid- 19 járványra.
5 generáción átívelő munkánk keretében készítettük elő a prezentációkat. Bemutattuk, hogy milyen
előrehaladást értünk el a különböző területeken, és milyen nehézségekkel kell szembenéznünk.

A témákat a CSW65 kiemelt témáival, valamint az Európai Unió szövetségünk szempontjából aktuális
kihívásaival hoztuk összhangba, és érintették a minden nő és lány felhatalmazása (empowerment),
a női vezetés, a gazdasági szerepvállalás és igazságosság, az oktatás és tisztességes munka (munka
és magánélet egyensúlya, távmunka, vállalkozás) területeket.
Rendezvényünkön méltattuk az ENSZ CSW szerepét és munkáját a nőszervezetek világszinten történő
összehozásában.
Előadások:
Ferenczi Andrea, az MNKSZ alapító elnöke, levezető elnök
“Women in Democracy – what it means for a Hungarian civil organization”
Nők a demokráciában – mit jelent ez egy magyar civiszervezet számára
Dr. Konczosné Prof. Dr. Márta Szombathelyi PhD Habil, Széchenyi István Egyetem
“Career path ways for women – academia / industry / enterprise”
Női karrierpályák – egyetem/ipar/vállat
Joó Kinga az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSzB) tagja
“New challenges in work-life balance: teleworking and its impact on gender equality”
Új kihívások a munka és magánéletben: a távmunka és hatása a nemek közötti
esélyegyenlőségre
Hajós Katalin, “women in leadership” szakértő, a Legjobb Női Munkahely pályázat bíráló bizottság tagja
az MNKSZ képviseletében
“AWCDH’s Initiatives for Corporate-NGO cooperation”
MNKSZ kezdeményezései a vállalati – civil együttműködésre
Modla Mónika Ildikó, az MNKSZ Visegrád projekt kutatói team tagja
“Research on Women’s Employment,the Family and Work Balance in the Visegrad Countries”
Kutatás a női foglalkoztatás, a család és a munka egyensúlyáról a V4 országokban
Dr. Susan B. Somers, az INPEA elnöke
“Building an alliance for women of all ages through UN Platforms”
Egy szövetség építése a nőkért, korhatár nélkül, az ENSZ programokban.
AZ MNKSZ RÉSZVÉTELE EGYÉB KISÉRŐRENDEZVÉNYEKEN A CSW65 KERETÉBEN
Ferenczi Andrea:
„Az idősödő nők szerepének erősítése az egész életen át tartó tanulás és networking révén
Egy civil szervezet szemszögéből – Magyar példák”
A Női Támogatási és Információs Központ (Észtország) rendezvényén
“Empowerment of Older Women by Lifelong Learning and Networking - View of a Civil Organization,
Hungarian Examples”
A Women’s Support and Information Center (Estonia) felkérésére.
A rendezvény címe: Hogyan nem sikerült megerősíteni az idősebb nőket a lezárás során
How we failed to empower older women during the lockdown
Időpont: 2021. március 17.

Hajós Katalin:
„Egy kulcsfontosságú Covid kapcsolat
A szorosabb kapcsolatok létfontosságúak a média és az idősödő nők között”
“A Crucial Covid Connection - Closer ties are vital between the media and older women”
Az INPEA (Nemzetközi Hálózat az idősek bántalmazásának megelőzésére, USA)
felkérésére.
A rendezvény címe:
Emberi jogi perspektíva az idősebb nők és özvegyek elleni erőszakról
Human Rights Perspective on Violence Against Older Women and Widows
Időpont: 2021. március 18
DOKUMENTÁLÁS:
CSW65 NGO Forum és a “Hungarian Women at CSW65” YouTube csatornán
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