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1993. április 24. 

 

„Miért nincs Magyarországon Nőmozgalom?” 

 

Az első ilyen találkozó az Országos Női kerekasztal volt 1993. április 24-én. Huszonöt 

magyar nőszervezet, összesen több mint 150 nő vett részt az egy napos rendezvényen. A 

kerekasztal első napirendi pontja egy egyenként tíz perces bemutatkozás volt a szervezetek 

részéről, amit a „Miért nincs Magyarországon Nőmozgalom” című vita követett. Dr. Neményi 

Mária, a MONA kuratóriumának alelnöke vezette a vitát. A vita befejeztével mindegyik női 

szervezet aláírta a zárónyilatkozatot, melynek célja a női csoportok együttműködésének 

előmozdítása volt a nők helyzetének javítása érdekében.  

A Kerekasztal sikere a nőcsoportok közti sokféle nézőpont elfogadásában és egy lehetőség 

szerint ütközésmentes irányvonal létrehozásában való egyetértésben mérhető le. A 

Kerekasztal munkájából származó konkrét anyag az összes létező magyarországi női 

szervezetek listájának összeállítása, ezen csoportok részletes leírása, valamint a Kerekasztal 

eseményeiről készült beszámoló. Mindkét anyag beszerezhető magyarul vagy angolul a 

MONA budapesti irodájából.  

 

(A konferencia részben a Harvard Egyetemen működő John F. Kennedy School of 

Government „Project Liberty”nek támogatásával jött létre.) 

 

Zárónyilatkozat: 

 

 Mi, a női kerekasztal részvevői és ezen zárónyilatkozat aláírói egyetértünk 

abban, hogy szükség van a nők közötti megértésre és párbeszédre. 

 Szükség van arra, hogy a magyar nők mozgalmai és szervezetei 

megismerkedhessenek, megfogalmazhassák önmagukat és céljaikat egymás és 

a nyilvánosság számára. A rendszeres találkozás segíthet abban, hogy 

tudatosítsuk közös érdekeinket. 

 Meggyőződésünk, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást akkor is, ha sok 

kérdésben másként gondolkodunk. 

 Azt szeretnénk, ha mi nők példát mutathatnánk mindazoknak, akik a 

megértés útjait keresik Magyarországon. 

 

 

Nők a civil társadalomban 

 

Sok elemző hivatkozik 1989-re, mint „A Kelet-európai Rendszerváltás Éve”; de miféle 

változást takar az „átalakulás” szó? Itt arra az általános váltásra kell gondolni, amit a 

tekintélyelvű társadalomból a demokratikusba való átmenet jelent; tágabb értelemben ide 

tartozik a szovjet egyeduralom, és a központosított gazdaság felszámolása. Továbbá az 

„átmenet” még magába foglalja a pluralisztikus, demokratikus, a piacgazdaság elve alapján 

működő társadalmak megalakulását. 

 

Noha igaz az, hogy a hivatalos politikai és gazdasági rendszerek átalakultak, ugyanez nem 

mondható el a civil társadalomról. Egy politológus jegyezte meg, „Egy dolog leszámolni a 

diktatúrával, és egy másik a demokratikus közélet, a civil társadalom megteremtése”. 

 



Az átmenetet nem a „kommunizmus összeomlására” vonatkozó merész általánosításokkal 

tudjuk leírni, hanem bizonyos konkrét esetekre vonatkozó kérdések feltevésével: 

 

 Létrejött-e egy politikailag aktív civil társadalom ott, ahol korábban az állam uralta a 

közéletet? 

 Történt-e jelentős hatalomváltás a rezsim és a nyilvánosság közt, vagy csak nevet 

változtattak a hatalomban lévő figurák? 

 Vajon a politikai rendszer változása együttjár-e egy annak megfelelő társadalmi 

felerősödéssel? 

 

Az átmenet „lakmusz-papír próbája” a civil társadalom léte vagy nem léte, amely Gail 

Kligman szerint „az a nyilvános, állam és társadalom viszonyát formáló vitatér, amit az állami 

szférán kívül eső érdekképviseleti politikai erők hoznak létre mind fizikai, mind átvitt 

értelemben.”  

 

Magyarország civil tevékenysége jelentős mértékben meghaladja néhány olyan szomszéd 

országét, mint például Románia, Albánia, a korábbi Jugoszlávia, annak ellenére, hogy 

egyfajta közönyösség figyelhető meg a közvélemény részéről a politikával kapcsolatban. Ez 

azoknak az alkalmatlan kormányzatoknak köszönhető, melyek az egész évszázad során 

kockáztatták az ország gazdasági stabilitását. A korábbi Kádár-rezsim társadalmi mozgalmai, 

amelynek tagjai alkotják a mai koalíciót és a parlamenti ellenzéket, valójában gyengék voltak 

egészen 1989 márciusáig, az Ellenzéki Kerekasztal megalakulásáig. Amint egy magyar 

politikai elemző megjegyezte, „a politikai szervezetek közvetítő formáinak” folyamatos 

hiányát tapasztaljuk, majd hangsúlyozta, hogy a pártpolitika és a civil társadalom közt 

szakadék húzódik. 

 

Vajon az új „demokrácia” nem a mesebeli báránybőrbe bújtatott farkas-e? Az új politikai elit 

tagjai valóban képviselik-e a választók érdekeit, és a választók tudatában vannak-e annak, 

hogy a hatalomban lévők felelősek nekik? 

 

Magyarországon a demokráciához vezető nehéz átmeneti időszakban a nők gazdasági, 

társadalmi és politikai helyzete is bizonytalanná vált. Jelenleg Magyarországon a súlyos 

gazdasági és társadalmi gondokat nem elemzik női, illetve férfi szemszögből – ennek ellenére 

szükség volna erre, hisz a nők specifikus gondjainak megjelölése és feltárása szükséges 

ahhoz, hogy egységes képet alkossunk a mai társadalomról. Mik ezek a különbségek? 

 

Magyarország eltér a térség országaitól a tekintetben, hogy a női foglalkoztatottság aránya, 

amely nálunk 82% körül van, lassabban csökken, mint a férfiaké, habár a családon belüli 

munkanélküliség által okozott pszichés terheket főként nők viselik. Azonban a gazdasági 

változások második hulláma várhatóan hatással lesz a könnyűiparra is – a szolgáltató 

ágazatra, az irodai alkalmazottakra úgyszintén – tehát a munkanélküliség második hulláma 

elsősorban a nőket fogja érinteni. 

 

A politika terén a rendszerváltást megelőzően a nők viszonylag aktív szerepet vállaltak a 

politikai életben (a parlamenti képviselők 35%-a nő volt), de ez többnyire a kvóta-

rendszernek tudható be, amelyben a nők nem kerültek vezető, döntéshozó pozícióba. A 

szabadon választott parlamentben nagyon kevés közvetlenül (tehát nem a párt listájáról) 

megválasztott nőt találunk. Nem volt előnyös sok nőt bevonni az aktív politikába, 

ellenkezőleg, hátrányos olt nőnek lenni jelöltként. Ma a képviselőknek mindössze 7%-a nő. 

 



Az alulról szerveződő nő-szervezetek száma emelkedik. Egyelőre nem beszélhetünk önálló 

nőmozgalomról – noha az 1989 után alakult csoportok aktivizmusa és a törvénykezés 

fondorlatai, melyek az előző rendszerben megszerzett női jogok, mint pl. gyermekvállalási 

jogok, GYES, egyenlő fizetés, egyenlő esélyek visszavonására irányulnak, egy ilyenfajta 

mozgalmat eredményezhetnek. A MONA azért hívta össze 1993. április 24-re az Országos 

Női Kerekasztalt, hogy előmozdítsa ezeknek a női csoportoknak az együttműködését és 

nyilvánosságot biztosítson annak. 

 

Ilyen értelemben a MONA céljai a civil társadalommal kapcsolatban 3 szinten írhatók le. E 

három szint szervesen illeszkedik a „Nők a Civil Társadalomban” – más néven 

„Találkozások” – projekt kereteibe:  

 

I. Társadalmi szinten 

A rendszerváltás utáni demokratikus átmenet jellemzője, hogy a civil társadalom különféle 

résztvevői nem vagy csak nagyon nehezen kommunikálnak egymással. Ennek oka 

nyilvánvalóan az elmúlt évtizedek gyakorlatában keresendő, amely a civil kezdeményezéseket 

csírájában fojtotta el. Ma azonban rendkívül nagy szükség van arra, hogy az egyének és a 

különféle érdekeket kifejező csoportok megtalálják a kommunikáció lehetőségét az egyes 

állampolgárokkal, egymással, a gazdasági és politikai élet szereplőivel, illetve azokkal a 

külföldi szervezetekkel, szakértőkkel, akik saját tapasztalataikat szívesen átadnák. A projekt 

ez a folyamatot kívánja elindítani, illetve felerősíteni a nők körében. Meggyőződésünk, hogy 

a „Találkozások” projekt sikeres a civil társadalom egyéb területeire is pozitív hatással lesz.  

 

II. A nők szempontjából 

A „Találkozások” létrejöttével tudatosulnak a társadalomban a női értékek, illetve azok az 

igények, melyek egy nő és gyermekbarát társadalom irányt megfogalmazódnak. A 

„Találkozások” befolyásolják a gazdasági és politikai döntéshozatalt, de hatnak a magánélet 

szférájában is: segítenek tisztázni a családok és bennük az egyének szerepét. 

 

III. A parlamenti demokrácia szintjén 

A politikai élet szereplőiben a „Találkozások” tudatosítják a sajátos női érdekeket, a női 

választókban pedig az igényt a női szerpontokat figyelembe vevő pártprogramok iránt. Cél a 

nők politikai aktivitásának növelése, a szavazókedv fokozása is.  

 

(MONA Alapítvány; szerzők: Büky Dorottya, Szabad Demokrata Országgyűlési Képviselő és 

a MONA kuratóriumának tagja; Pigniczky Réka, politológus és a MONA igazgaója)  


