SZÖVETSÉG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN, SZÖVETSÉG EURÓPÁBAN

Az RMDSZ Nőszervezete 2014-től tagja az Európai Néppárt Nőszervezetének (EPP Women), és
az egyik legaktívabbak vagyunk a többi ötven tagszervezet között. Számtalanszor emlegetnek
bennünket az EPP Women eseményein mint követendő példa, egyrészt a több mint kétszáz
működő helyi szervezetünk, másrészt a felvállalt témák és lebonyolított programjaink miatt.
•

2017 októberében az RMDSZ Nőszervezetének kezdeményezésére fogadott el az EPP
Women kongresszusa egy állásfoglalást a nők elleni erőszak visszaszorításáról. Ebben
azt javasoltuk, hogy az Isztambuli Egyezményt (Európa Tanács Egyezménye a nők elleni
és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról) mihamarabb ültessék
gyakorlatba a tagországok, továbbá azt, hogy az EPP Women tagszervezetei is kövessék
nyomon az RMDSZ Nőszervezetének NEEEM kampányát, illetve kezdeményezzenek
hasonló akciókat. Ezzel a NEEEM kampányunkat európai szintűvé tudtuk emelni.

•

2018-ban az EPP Womennek kiemelkedő témája volt a nők részvétele az európai
digitális ágazatban. Ez év áprilisában Brüsszelben, majd októberben Athénban tartott
eseményein az EPP Women azt vizsgálta, hogyan tudnak érvényesülni a nők a digitális
korszakban, milyen perspektíváik vannak a munkaerőpiacon, egy olyan fejlődő
ágazatban, ahol a nők tipikusan alulreprezentáltak. Egy állásfoglalás is készült ebben a
témában. Az RMDSZ Nőszervezete úgy vélte, hogy a fiatalkori oktatás, illetve az
anyanyelven történő hozzáférés a specifikus tréningekhez, sokat segíthet a nők
esélyeinek növelésében.

•

Az Európai Néppárt Helsinkiben tartott kongresszusán, 2018 novemberében a
Nőszervezet is jelen volt az RMDSZ kongresszusi delegációjának részeként. Hegedüs
Csilla a Nőszervezet alelnöke, illetve Bálint Margit, a Nőszervezet európai ügyekért
felelős alelnöke találkozott Mariya Gabriel, digitális gazdaságért felelős európai uniós
biztossal, az EPP Women alelnökével. A találkozón a biztost tájékoztattuk a romániai

magyarság és a Nőszervezet prioritásairól, és főleg arról, hogy Erdély-szintű átfogó
képzéssorozatot indítottunk, amelyben több mint 300 nőt képeztünk azért, hogy
elősegítsük közéleti szerepvállalásukat. A biztos ígéretet tett, hogy 2019 első felében
Kolozsvárra látogat a Nőszervezet meghívására.
•

A Nőszervezet külügyi tevékenységének legfontosabb mozzanata, hogy továbbra is az
RMDSZ-nél marad az EPP Women alelnöki tisztsége, ugyanis újraválasztották Bíró
Rozáliát, az RMDSZ Nőszervezetének elnökét. A tisztújító kongresszust november
végén tartották Ljubjanában. Az alelnökség kitűnő lehetőség a Nőszervezet
külkapcsolatainak gyarapítására, ahogy arra is, hogy növeljük a Nőszervezet befolyását
az uniós döntéshozatalban. AZ EPP Women fontos platform a Nőszervezet számára,
hiszen több mint 50 tagszervezetet tömörít EU-s és EU-n kívüli országokból, így Európa
legkiterjedtebb nőjogi politikai szervezete 1981 óta.

ERŐS NŐSZERVEZET A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Biró Rozália kezdeményezésére a Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok
nőszervezeteinek Egyeztető Fóruma a 2017-es első, nagyváradi ülés után 2018-ban
Dunaszerdahelyen ülésezett. A találkozón értékelték a nőszervezetek együttműködési
megállapodása alapján kifejtett éves tevékenységet, és új célokat fogalmaztak meg az
elkövetkező időszakra a Kárpát-medencei magyar nők támogatása és közösségeink erősítése
érdekében. Az Egyeztető Fórumban az RMDSZ Nőszervezete mellett részt vesz a FIDESZ
nőtagozata, a KDNP nőképviselete, az MKP nőmozgalma, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség, valamint a Vajdasági Magyarok Szövetségének Nőszervezete.
Az együttműködés széleskörű tapasztalatcserét tesz lehetővé, ugyanakkor alapul szolgál a
nemzetben gondolkodás és cselekvés folyamatában. Az RMDSZ Nőszervezetének külügyi
tevékenysége hozzájárul az RMDSZ külügyi szerepének erősítéséhez is.

