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Dr.Gurmai Zita 

 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 2003. március 23-án „Március a 

fogyatékossággal élő nőké” címmel rendeztek konferenciát Budapesten. A 

konferencia az EU 2007.évi esélyegyenlőség rendezvény-sorozatának egyik 

kiemelkedő láncszeme volt. 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Procter&Gamble és a Budapest Erzsébetváros 
Önkormányzata támogatásával létre jött rendezvényen a fogyatékkal élő nőket tömörítő civil 
szervezetek, önkormányzatok, az üzleti és tudományos szféraképviselői és több döntéshozó 
vett részt. 
 
Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke, a már hagyományosnak 
számító konferencia levezető elnökeként, megnyitójában felhívta a figyelmet azokra az 
értékekre, amelyek a fogyatékossággal élő nők sajátja. Ahhoz, hogy ezekkel a társadalom 
egésze gazdagodni tudjon, segíteni kell őket elhelyezkedési gondjaik orvoslásában és 
folyamatosan foglalkozni kell az ehhez elengedhetetlen szükséges törvényi háttér 
megteremtésével, az önkormányzati lehetőségek kihasználásával, a civil szervezetek 
támogatásával, hogy e veszélyeztetett női csoport teljes értékű életet élhessen. 
 
A 700 ezer hazánkban élő fogyatékos ember nagyobb része nő – mondta előadásában 
Dr.Gurmai Zita európai parlamenti képviselő, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
alelnöke. Az Európai Unióban a lakosság 10 %-a tekinthető fogyatékosnak. A baj ott van, 
hogy nem tudunk, nem tanultunk meg velük együtt élni. A fogyatékosok nehezebben találnak 
munkát, gyakran érzik céltalanak életüket és a mindennapjaikhoz szükséges többlet segítség 
néha elérhetetlen számukra. Az európai politikának akkor, amikor kevesebb gyermek születik, 
- miközben a az öregek száma nő -, a társadalom fenntarhatósága érdekében újra kellett 
gondolni ezt a kérdést is, összhangban a munkaerő piaci helyzettel. Az EU tiltja a 
diszkriminációt, fogyatékosoknak ugyanolyan jogokat biztosít mint az egészségeseknek, 
mégis közel 70 %-uk azt érzi, hogy megkülönböztetik őket. Elgondolkoztató lehet mindenki 
számára, hogy 43 % uk úgy gondolja, hogy segítség esetén tudna dolgozni.  
A hazai társadalom hozzáállását jelzi az a tény; külön erőfeszítésbe került, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Tervben is érvényesülhessenek a fogyatékosok szempontjai. 
E feladat komplex a társadalom több csoportja számára, a törvényhozóktól a civil 
szervezetekig. Ahhoz, hogy elérhető életminőséget tudjunk részükre biztosítani, a tenni 
akarók között folyamatos párbeszédre, együttműködésre van szükség. Az így kimunkált 
intézkedésekről és lehetőségekről pedig az érintetteket folyamatosan tájékoztatni kell. Ahhoz, 
hogy e sok tennivalót tartalmazó társadalmi területen előre lépjünk nemcsak pénz, de 
gondosság, a másikra odafigyelés is kell. 
Annak ellenére, hogy az EU tagállamai vállalták az esélyegyenlőséget, a diszkrimináció 
kiküszöbölését és az ezt biztosító jogi intézményrendszer kiépítését, a társadalmi 
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megkülönböztetés továbbra is létezik - hangsúlyozta Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium szakállamtitkára. E téren a helyzet nálunk sem nem rosszabb, sem nem jobb, 
mint Európa többi részén. Az Európai Bizottság 2006-ban úgy döntött, hogy az idei év az 
esélyegyenlőség, a tagállamok közvéleménye alakításának, a társadalmi összetartozás 
hangsúlyozásának éve lesz. 
 Bebizonyosodott, hogy a tagállamokban meglévő egyenlő bánásmódról szóló törvény 
ellenére sok múlik a közösségek, az egyének magatartásán is. 
Nálunk elkészült a nemzeti esélyegyenlőségi stratégia, a minisztériumban létre hoztak egy 
szervezetet, melynek első intézkedése egy partnerségi konferencia megrendezése volt ez év 
márciusában. Ennek keretében mutatták be az MTV által készített film-sorozatot, melyben 
mind a hat társadalmi csoport – a romák, a fogyatékosok, a homoszexuálisok, a nők, az 50 év 
felettiek, és a vallási meggyőződésük miatt hátrányos helyzetben lévők – egy-egy képviselője 
megjelent. A konferencia Gáláját Érdi Tamás világhírű vak zongorista koncertjével ért véget.  
Több országos és helyi rendezvényre kerül sor az esélyegyenlőség évében. A minisztérium 
kutatást végzetet, melynek célja lesz valamennyi feladat felmérése a jogintézményi teendőkről 
az önkormányzati rendeletekig. Az önkormányzatok számára képzési lehetőséget 
biztosítanak. Két pályázatot írnak ki a médiumok részére, hogy bemutassák a diszkrimináció 
példáit, de a követendő pozitív mintákat is. Novemberben egy mit tettünk eddig kutatással és 
egy záró konferenciával teszik teljessé ezt a 2007-ben nem befejezhető folyamatot. 
 
Dr.Juhászné Lévai Katalin parlamenti képviselő, a Fogyatékosokkal foglalkozó Albizottság 
alelnöke szerint kétszeres hátránnyal élnek a fogyatékos nők. Úgy vélte, hogy sem a 
törvényhozók, sem a társadalom nem szentel elég figyelmet a fogyatékos nők problémájának. 
A civil szervezetek sokat tehetnek azért, hogy e téma a döntéshozók érdeklődésének 
homlokterébe kerüljön, másrészt a megkapott kedvezmények ne jussanak illetéktelenekhez. E 
téma teljes feltárásával az EU is adós. Itthon is az élethez kell igazítani a már joghatályos 
törvényeinket. Ugyanakkor lemaradásban vagyunk a kormányzati és önkormányzati 
intézmények akadálymentesítésében. Örvendetes tények szólnak a mellett, hogy a 
fogyatékosok ügyében is változás lesz. Jövő héten kerül a parlament elé az Esélyt a 
gyermekeknek program. Az EU-tól néhány százmilliárdnyi összeg érkezik a teendők  
elvégzését segítve.  
A legfontosabb feladat, a fogyatékosok munka világába történő bejutása csak akkor nevezhető 
jónak, ha a képzés és az elhelyezkedés összhangba kerül. A tartós munkában maradáshoz 
elengedhetetlen a munkáltatók mentális, pszichés fogadókészsége valamint a közlekedés 
kérdésének helyi rendezése. Az önkormányzatok segíthetik a munkába állókat abban, hogy el 
tudják helyezni gyermekeiket a bölcsődékben, óvodákban Sajnos, a fogyatékos nők 
képzettsége színvonala alacsony, ami még inkább nehezíti munkába állásukat. 
Tapasztalatok és példák bizonyítják, hogy a munkával rendelkező fogyatékos nő számára új, 
igazi élet nyílik ki. Jobban öltözködik, fodrászhoz jár, újra teljes értékű emberré válik. 
 
Gella Jánosné,a Gyomaendrődi Városi Gondozó Intézet ny.vezetője az egyik 
legveszélyeztetettebb társadalmi csoport, a fogyatékos nők és az értük tenne akarók közötti 
párbeszéd fontosságát emelte ki. Felidézte élményét, amikor meghallgathatta az EU 
országaiban e csoportról született jogszabályokat, lehetőségeket és az általuk elért sikereket.. 
Ekkor tudatosodott benne honi állapotunk elmaradottsága. 
Összegezte azokat a teendőket, amelyekkel segíteni lehetne a fogyatékos nők munkába 
állását. A politikusok jó és a mindennapokban alkalmazható törvényeket hozzanak. 
Támogassák azokat a munkaadókat, akik rész-munkaidőben távmunkában foglalkoztatják e 
munkavállalókat, lehetőséget teremtve akár az osztott munkavégzésre is. Pihenésüket az 
akadálymentesített üdülőkben lehetne biztosítani. 
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Hangsúlyozta azokat a feltételeket, melyek teljesítésével a társadalom egészséges tagjai az 
odafigyelés, a fokozott segítségnyújtáson keresztül hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a 
fogyatékos nők hasznosnak, elégedettnek érezzék magukat. 
 
Az önkormányzat és a fogyatékosok közötti együttműködés példáit sorakoztatta fel Fodor 

Antalné dr., Szigetszentmiklós alpolgármestere. Az értük tett lépések minden fázisába 
bevonták az érintetteket, így elkerülhető volt a feszültség, hisz valamennyi probléma 
megoldása egyszerre nem lehetséges. 
Szükségesnek tartotta annak tudatosítását, ha a jogszabályok ellentmondanak az életnek, 
akkor lehetséges is, kell is azokat módosítani. Eredményesebben lehet e kérdéseket 
megoldani, ha az önkormányzatok és a fogyatékosok mellett, a civil szervezetek is részt 
vállalnak a befogadók és elfogadók feladataiból. 
 
Császár Rózsa, a Budapesti Esélyek Háza vezetője sorra vette az eddig elért eredményeket, 
melyek az országos hálózat kiépülésével tovább gyarapodhatnak. Az Esélyek Háza hálózat 
ma már képes jogi tanácsadással, tréningek és képzés szervezésével, információ 
szolgáltatással segíteni a civil szervezeteket. 
 
A konferencia résztvevői megnézték a Dani Gyöngyi mozgássérült olimpikonról szóló filmet, 
majd megismerhették a sokaknak erőt adó életútját. 
 
A hozzászólók több olyan égető és aktuális kérdést vetettek fel, melyek segítették a 
politikusok, döntéshozók tisztán látását a fogyatékossággal élő nők nehézségeiről és 
gondjairól. 
 
A konferencia Ferencia Andrea elnök-asszony zárógondolataival ért véget.  


