NŐ AZ ESÉLY!
Amikor megalakult az RMDSZ Nőszervezete, a megyei és területi szervezetek egy
része úgy gondolta, hogy nincs szükség kvótára. Három és fél év tevékenység után
mind a Nőszervezet tapasztalata, mind az Európai Uniós tapasztalat azt mutatja,
hogy lassú az az ütem, amely során a női részvétel arányát emelni lehet abban az
esetben, ha erre vonatkozóan nincs egy kötelező kvóta vagy kötelező százalék. A
tavalyi RMDSZ-kongresszuson, Zilahon, megszavazták a női kvótát, amely szerint a
szövetségnek a helyi döntéshozó testületeiben egyharmados arányt kell biztosítania
a nők számára. A területi és országos testületekben ez az arány 15 százalékos.
Ez a módosítás abban segít, hogy a nők bátorságot kapjanak, merjenek kilépni a
közéletbe és akár politikai pályán is szerepet vállaljanak. Szükség van a
szakértelmükre, tenni akarásukra, az RMDSZ Nőszervezetének pedig prioritása minél
több tudást, képzést nyújtani számukra. A nyilvános beszédre, nyilvános
megjelenésre, illetve rendezvényszervezésre fókuszáló képzéseket öt helyszínen
(Hargita, Szatmár, Bihar, Szilágy és Maros megyében) szerveztük meg, ahol több mint
200 nő vett részt.
Emellett a Nőszervezet a fiatal nők képzésére is nagy hangsúlyt fektet, így három
helyszínen szervezte meg a NŐ az esély- tehetséggondozó programsorozatát, Bogya
Anna, a szervezet ifjúsági ügyekért felelős alelnökének vezetésével. A program közel
száz 17-34 év közötti nőt célzott meg. A projekt prioritása az volt, hogy a résztvevő
fiatalok olyan projekteket dolgozzanak ki, amelyek saját igényeikre szabottak, helyi
specifikus problémákra adnak megoldásokat.
A Nőszervezet úgy döntött, hogy öt projekt kivitelezését fogja finanszírozni. A
kolozsvári Nekünk zöld projekt a városi környezettudatosságra való nevelést tűzte

zászlajára, a szórványból érkező Magyar iskolába járni trendi kimondottan fiatalos
eszközökkel szeretné leginkább a vegyes családok körében a magyar oktatást
népszerűsíteni. Egy másik, Székelyföldön született projekt az elsősegélynyújtásra
fogja tanítani a szülőket. A Szilágyságból két projekt érkezett: az egyik az internetes
bullying, a másik pedig egy, a nők 30 százalékát érintő betegség (endometriózis) ellen
szeretne fellépni. A projektek kidolgozása mellett a résztvevők különféle
műhelymunkákon vettek részt, melyeknek célja a Nőszervezet munkájának
megismertetése volt, de terítékre került a nyilvános beszéd, az online kommunikáció
és a rendezvényszervezés is.
A jövőben az RMDSZ Nőszervezete folytatni fogja a képzéssorozatát, ugyanis az idei
tapasztalatok alapján nagy igény és szükség van rá.

