TÁJÉKOZTATÓ
2012. november 24.
A MAGYAR NŐI KARRIERFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG (MNKSZ)
„NŐK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT − A NŐK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN”
CÍMMEL RENDEZETT NEMZETKÖZI KONFERENCIÁT
A konferencia fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter
A konferencia időpontja: 2012.11.24. 11:00 -18:00
A konferencia helyszíne: Rubin Wellness & Conference Hotel, 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
A konferencia nyelve: magyar és angol, szinkrontolmácsolással
A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján
a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg.
TÁMOGATÓINKNAK KÖSZÖNHETŐEN A KONFERENCIÁN INGYENES RÉSZVÉTELT TUDTUNK
BIZTOSÍTANI REGISZTRÁLT VENDÉGEINKNEK

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) „NŐK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT − A NŐK
SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN” címmel több, mint 150 érdeklődő részvételével szervezett
konferenciát azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a nők szerepére és hozzájárulására a vidékfejlesztés
fenntarthatósága szempontjából fontos kérdésekben, mint a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom
újraélesztése. A nők aktív részvétele elengedhetetlen a vidéki társadalom összetartásában és a helyi
gazdaság fejlesztésében, a kultúra és a hagyományos családi értékek megőrzésében és továbbadásában.
Nyitóelőadást tartott „Város és vidéke Magyarországon” címmel Dr. Frank Tibor, egyetemi tanár, az MTA
doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet igazgatója.
A konferencia díszvendégei voltak Őxc. Darja Bavdaž Kuret asszony, a Szlovén Köztársaság nagykövete,
Őexc. Karin Olofsdotter asszony, Svédország nagykövete és Őexc. Roman Kowalski úr, Lengyelország
nagykövete.
Előadónak kiemelkedő, nemzetközi hírű szakembereket hívtak meg a parlament, a kormány, önkormányzatok, a
tudomány, kultúra és vállalati szféra, magyar és nemzetközi szervezetek és a média részéről, valamint
diplomatákat és szakértőket.
A konferencia témái:
- Vidékfejlesztés és foglalkoztatás
- Hagyományos értékeink megőrzése
- Fenntartható életmód, értékrend, családmodell
- Nõk családjuk egészségének megőrzésében
- Biztonságos növények, biztonságos élelmiszerek
- Nõk a táj arculat megőrzésében
- Örökségvédelem női szemmel

- Generációk közötti összefogás
- A munka és a család-magánélet, vidéki nők
- ENSZ, EU, magyar és külföldi jó példák
A résztvevők az alábbi területekről jöttek el:
a parlament, minisztériumok, önkormányzatok, civilszervezetek, határon túli szervezetek, média, felsõoktatási
intézmények, agrárkamarák, falusi, térségi szervezõdések, szakmai, turisztikai szervezetek, cégek, kereskedõk,
kutatók, oktatók, szakemberek, gazdálkodók, népi kultúra művelõi és érdeklõdõk, termelõk, diplomaták, orvosok,
művészek, szociális munkások és intézmények, foglalkoztatási szakértõk, EU és ENSZ szakértõk, valamint más
magyar és külföldi érdeklõdõk.
HÁTTÉR:
A konferencia indokoltsága:
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott célok elérése érdekében szeretnénk felhívni
a figyelmet a nők szerepére és hozzájárulására a vidékfejlesztés fenntarthatósága szempontjából fontos
kérdésekben, mint a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztése.
A nők aktív részvétele elengedhetetlen a vidéki társadalom összetartásában és a helyi gazdaság fejlesztésében, a
kultúra és a hagyományos családi értékek megőrzésében és továbbadásában.
Nemzetközi háttér
Az ENSZ Nőkkel Foglakozó Bizottsága a CSW 56 ülésszakán New Yorkban (2012.02.27 -03. 09.) kiemelten
foglalkozott a vidéken élő nők helyzetével és szerepükkel világviszonylatban a szegénység leküzdésében, a
fejlődés érdekében és az aktuális problémák megoldásában.
A RIO+20 Konferencia ugyan nem hozott megoldást a világ nagy kihívásaira, de minden eddiginél markánsabban
jelentek meg a “női szempontokat” hangsúlyozó civilszervezetek, egy igazságos és fenntartható világ érdekében.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció
Véleménytervezetet (NAT/540) készített „ A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken” címmel,
amely az EGSZB 2012. július 12-i ülésén került elfogadásra. A téma előadója Daniela Rondinelli EP képviselő volt.
A COPA-COGECA, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek legjelentősebb szervezete, különös
hangsúlyt fektet a nők szerepvállalására a vidéki területeken. A szervezet RIO+20 alkalmából készített
dokumentumában külön rész foglalkozik a nők (és a fiatalok) bevonásával, amely létfontosságú a fenntartható
fejlődés érdekében. A 2012. október 1-3. között Budapesten megtartott kongresszusukon külön workshop
foglalkozott a nőkkel, amelynek magyar résztvevője is volt.
Az Európai Unióban „2012- Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve”, amely
Magyarország számára lehetőség hagyományos értékeink bemutatására jó példaként és előtérbe kerülnek olyan
sorskérdések, mint generációk összefogása családon belül, közösségek összefogása, fenntarthatóság –
fenntartható életmód, értékrend, családmodell, felelősség a jövő generációkért,
és mindezekben a nők szerepe!
Az MNKSZ:
A 2003-ban alapított, ENSZ-ECOSOC konzultatív státusszal rendelkező MNKSZ 2004-es konferenciáján az
európai uniós felkészülés érdekében elindított "Nők a vidékfejlesztésben és a közélet formálásában" projektje
keretében országos szinten nyújt segítséget vidéken élő nőknek tájékoztatás és képzés formájában magyar és
nemzetközi kitekintésben.
Melléklet: Program
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PROGRAM
2012. november 24.
„NŐK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT − A NŐK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN”
A konferencia fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter
A konferencia időpontja: 2012.11.24. 11:00 -18:00
A konferencia helyszíne: Rubin Wellness & Conference Hotel Bálterme
(1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.)
A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján
a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyásával valósul meg.

10:00-11:00 Regisztráció, vendégek fogadása
11:00-13:20 Köszöntők, előadások
11:00-11:10 Ferenczi Andrea, az MNKSZ elnöke (levezető elnök)
11:10-11:25 Kiss Ágnes osztályvezető, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárság
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tevékenysége
11:25-11:45 Dr. Frank Tibor, egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora
Nyitóelőadás: Város és vidéke Magyarországon
11:45-12:00 Őexc. Karin Olofsdotter, Svédország nagykövete
köszöntője
12:00-12:20 Kósa Klára keramikusművész
Színek, szimbólumok: a vidék dicsérete
12:20- 12:40 Őexc. Roman Kowalski Lengyelország nagykövete
A nők szerepe Lengyelország fejlődésében, a vidéken élő nők helyzete Lengyelországban
12.40- 12:55 Őxc. Darja Bavdaž Kuret asszony, a Szlovén Köztársaság nagykövete
köszöntője
12:55- 13:10 Fazekas Gyöngyi, MNKSZ dél-dunántúli képviselője
köszöntője
13:10- 13:20 Márczis Márta, a UNDP (ENSZ Fejlesztési Programok) regionális tanácsadójának
köszöntője
13:20-14:30 Szünet, Baranya megyei nők termékbemutatója
14:30-14:50 A Pécsi Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Vegyeskara műsora
Vezényel: Balásy Szabolcs
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14:50-16:45 Köszöntők, előadások
14:50-15:15 Dr. Torda Márta főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium, Parlamenti és Társadalmi
Kapcsolatok Főosztály
köszöntője
15:15-15:40 Szakácsi Jánosné Dr. Tápai Flóra VAS diplomás mezőgazdasági mérnök
A feleségek, családnyák szerepe a vidékfejlesztésben
15:40-16:10 Dr. Baracs Gabriella Phd. Történész
Nõk a táj arculat megőrzésében
16:10-16:25 Tornay Krisztina M. Petra SSND tartományi asszisztens, Boldogasszony Iskolanővérek
Intézményvezető, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium
A nő, mint közvetítő − a nő és a női közösségek küldetése
16:25-16:45 Buchert Eszter igazgatóhelyettes, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
Örökségvédelem női szemmel
Megjegyzés:
Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság
Vidéki nők képzése a foglalkoztatás érdekében
(Személyesen nem tudott eljönni, de prezentációja elérhető a honlapunkon)
16:45-16:55 Technikai szünet
16:55-17:40 Panelbeszélgetés
Farkas Erika, az MR1 Kossuth Rádió műsorvezetője (kiemelt szerkesztő) - moderátor
Téma: a felkért előadók a panelbeszélgetés keretében saját szakterületük és tapasztalataik alapján mondták el
véleményüket, javaslataikat a konferencia témáihoz kapcsolódóan.
Előadók:
Bartos Mónika, országgyűlési képviselő
Haraszti Ildikó Mária intézményvezető, Szépkorúak Idõsek Otthona, Süttõ
Kovács Szilvia, alpolgármester, Karcag
Dr. Sebõk Zsuzsanna, a Magyar Falu-egészségügyi Tudományos Társaság alelnöke
Süle Katalin elnök, Magyar Agrár - Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara átmeneti elnökségi tag
Fiatal gazda, húsmarha tenyésztő
17:40-18:00 Hozzászólások, zárógondolatok, javaslatok, beszélgetés
18:00 órakor a konferencia véget ért.
További információ és jelentkezés:
Ferenczi Andrea (+36 30 9827093)
www.nokafenntarthatofejlodesert.hu
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