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SAJTÓINFORMÁCIÓ 
2018. március 20. 

 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (speciális „Consultative NGO” státusszal rendelkező civil 

szervezet az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa keretében) 
részt vett az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 62. ülésszakán 

2018.  március 11-15 között New Yorkban. 
 

A CSW62 tevékenysége két téma köré összpontosult:  
Fő téma: Kihívások és lehetőségek a nemek közötti egyenlőség megvalósításában és a vidéki nők 
és lányok szerepének erősítésében;   
Felülvizsgálati téma: A nők részvétele és hozzáférése a médiához, valamint az információs és 
kommunikációs technológiákhoz, és ezek hatása a nők fejlődésére és helyzetük javítására. 
 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) az INPEA -tól (International Network for the 
Prevention of Elder Abuse) előadói meghívást és társszervezői felkérést kapott a CSW62 
kísérőrendezvényére:  
 

Rural Older Women/Widows: Beyond Poverty and Violence   
(Vidéki idős nők/özvegyek: a szegénységen és az erőszakon túl)  

2018. március 14. 12:30 – 14:00, 4 W 43rd Street, New York, Green Room 
 
AZ ENSZ hivatalosan az idősödést a nők esetében 60 éves koruktól számítja. Egyes tanulmányok 
azonban, különösen a fejlődő országokban nehézségeik és halmozódó hátrányaik miatt a nőket már az 
50-es évektől időseknek tekintik. Az idős nők a társadalom különösen sérülékeny csoportja, a vidéki idős 
nőkre pedig ez fokozottan érvényes. Ők azok, akik egész életük során megtapasztalhatják az oktatás, 
egészségügyi és szociális ellátás hátrányait épp úgy, mint az erőszakot és a mellőzöttséget.  Az idős 
nők száma több mint 2 milliárd és a 60 éven felüliek 53 %-a vidéken él. Ők maradnak az elhagyott 
vidékeken, miközben sokan környezetükből sokan városokba költöznek, így gyakran maradnak formális 
és informális támogatások nélkül.  
 
A rendezvény 5 előadása a vidéki idős nők speciális kiszolgáltatottságával és sikeres megelőző 
programok bemutatásával foglalkozott, felhívva a figyelmet olyan kezdeményezések szükségességére, 
amelyek az idős nők és özvegyek helyzetének javítását és jogaik biztosítását szolgálják.   
 
„MNKSZ vidéki idősebb nők érdekében – közép-keleteurópai kitekintésben”  
(Supporting Rural Older Women’s Empowerment in Central-Eastern Europe)  
Előadó: Ferenczi Andrea, az MNKSZ elnöke. 
Az előadás bemutatta, milyen szerepet játszik a civilszervezet az idős vidéki nők helyzetének 
javításában. Tudásátadást segítő projekteket hoznak létre, díjakat alapítanak és aktív kapcsolati 
hálózatot működtetnek. ENSZ és Európai Uniós szintű együttműködéseknek köszönhetően az MNKSZ 
egyrészt átveszi mindazon külföldi jó példákat, amelyeket meghonosításra érdemesnek ítél, másrészt a 
magyar jó példákat bemutathatja a világban. 
 
„Idősödő nők a médiában” (Older Women in the Media)  
Előadó: Hajós Katalin az MNKSZ elnökségi tagja 
Előadásában kitért arra, hogy milyen sztereotip ábrázolással jelennek meg az idős nők, különösen az 
idős vidéki nők a médiában. Miközben az időseket általában is más médiahasználati szokások jellemzik, 
mint a fiatalabb generációkat, fontos, hogy javuljon hozzáférésük és ismereteik a modern 
kommunikációs lehetőségekhez és eszközökhöz. Harcolni kell az olyan széles körben létező felfogás 
ellen, hogy az idős nők nem érthetnek a modern technológiához.  Média tudatosságra és ismeretekre 
van szükség ebben a körben is, mert ez védheti meg őket az erőszaktól és a diszkriminációtól.  
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Lois B. Herman a WUNRN-Women’s UN Report alapítója a nők elleni láthatatlan erőszakról beszélt, 
amely egyre súlyosabb problémát jelent az idősödő társadalmakban. Az erőszakot vagy bántalmazást 
elszenvedő nők sokszor a szégyenérzet miatt maguk sem lépnek fel, illetve sokszor nincs megfelelő 
családi háttér vagy társadalmi segítő szolgáltatás. 
 
Pamela B. Teaster, Ph.D. a Virginia Tech egyetem gerontológia professzora arról beszélt, hogy 
megfelelő kutatások szükségesek az otthoni erőszakot elszenvedő és azt titokban tartó nők helyzetéről.  
A vidéki nők elleni erőszak témáját az idős nők esetében azonos fontossággal kell kezelni, mint a 
fiatalok elleni erőszakot.  
 
Ferdous Ara Begum, (Member, Board of Trustees, HelpAge International and Former Member of 
the UN CEDAW Committee, Country Rep: INPEA) szerint a vidéki idős nők számára a technológiai 
eszközökhöz való hozzáférés segíti az egészségügyi szolgáltatásokhoz valóhozzáférésüket és védelmet 
jelenthet az erőszakos cselekedetek ellen. 
 
FOLLOW-UP RENDEZVÉNY BUDAPESTEN 
Az MNKSZ CSW62 ENSZ rendezvényen való részvétele alkalmából 
a Rubin szállóban 2018. március 28. 14:30-18:30 között 
„AZ MNKSZ a vidéki nőkért programja” keretében partnertalálkozót szervez, amelyen beszámolót tart az 
ENSZ CSW62 rendezvényről, valamint magyarországi és kárpát-medencei partnerkapcsolataival további 
konkrét együttműködési célokat határoz meg. 
 
 
További információ: 
Ferenczi Andrea 
Elnök 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 
Speciális „Consultative NGO” státusszal rendelkező civilszervezet 
az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa keretében  
H-1118 Budapest, Ugron Gábor u. 28. 
Telefon: +36 1 319 5245, Mobil: +36 30 982 7093 
Fax: +36 1 319 2017 
E-mail: ferenczi@t-online.hu 

womenscareer.org/CSW62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az MNKSZ részvételét a CSW62 rendezvényen az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. 
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