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| ELŐSZÓ

Az RMDSZ Nőszervezetének létrejöttét a józan há-
ziasszonyi szemlélet indokolta: magad uram, ha 
nincs szolgád. Úgy döntöttünk ezelőtt két évvel, 
hogy saját kezünkbe vesszük a romániai magyar 
nők sajátos érdekeinek képviseletét. Tettük ezt 
azzal a meggyőződéssel, hogy minden nő megér-
demli, hogy hallassa a hangját, részt vegyen a dön-
téshozatalban, hisz a családban meghozott dönté-
sekhez hasonlóan a politikában is fontos az, hogy 
a nők szaktudása, empátiája és pragmatizmusa is 
helyet kapjon.

Az elmúlt két évet sikertörténetként könyvelhet-
jük el: 24 megyei/területi szervezetünk és több 
mint 200 helyi szervezetünk alakult meg. Ami a 
számokon túlmutat, hogy sikerült megszólíta-
nunk és közelebb hoznunk a közélethez olyan nő-
ket, akik azt addig nem érezték fontosnak, vagy 
nem mertek közszereplésre vállalkozni. Mi, akik 
az Európai Néppártot csak távolról és nagy-nagy 
tisztelettel figyeltük, ma velük ülünk egy asztal-
nál: az RMDSZ Nőszervezete munkájának, azaz a 
romániai magyar nők munkájának köszönhetően 
alelnöki tisztséget szereztünk az Európai Nép-
párt Nőszervezetében, lehetőséget kapva ezál-
tal arra, hogy részt vegyünk a döntések megho-
zatalában.

Két évvel ezelőtt, a szervezet megalakulásakor 
arra vállalkoztunk, hogy megerősítjük a Szövet-
ségben dolgozó nőket, támogatjuk politikai sze-
repvállalásuk kiterjesztését, és bátorítjuk az ön-
álló véleményformálást. Ugyanakkor fontosnak 
tartottuk azt is, hogy több olyan nőt vonjunk be 
a közösségépítő munkába, akiknek határozott el-
képzeléseik, terveik és elvárásaik vannak ezen a 
téren. Ezek az alapelvek vezérelnek bennünket 
ma is. 

Mi azért dolgozunk, hogy minden nő megtalálja és 
megállja a helyét az élet bármely területén. Azért 
dolgozunk, hogy az erdélyi magyar közösség szü-

lőföldjén megmaradjon és gyarapodjon. Azért dol-
gozunk, hogy biztonságos, élhető környezetet te-
remtsünk gyermekeink számára.

Az elmúlt két évben számos programot szervez-
tünk országos, megyei és helyi szinten. A Mosoly-
gós Karácsonyt! programsorozatunk olyan moz-
galommá vált, amelynek köszönhetően szebbé 
varázsoltuk több tízezer rászoruló család ünnepét. 
A Sikeres nők iskolája az a programunk, amely gya-
korlatba ültette egyik alapelvünket: legjobban egy-
mástól tudunk tanulni, egyúttal megismertette 
szűkebb és tágabb környezetünkkel a szakmájuk-
ban kiválóan helytálló, közösségeinkben elismert 
nőket. Országos, regionális és helyi képzéseket 
szerveztünk, nemzetközi trainerek bevonásával, 
majd saját képzőcsapatunkkal, azért, hogy bátorít-
suk szervezetünk tagjainak közéleti szerepvállalá-
sát és fejlesszük vezetői készségeiket.

Úgy érezzük, hogy elérkezett az ideje annak, hogy 
a kisgyerekkorból kilépve elkezdjük rendezni a so-
rainkat. Nemcsak azért, mert 2016 választási év, 
és nekünk meg kell mutatnunk, hogy képesek va-
gyunk sokkal több nőt bejuttatni a döntéshozatal-
ba, hanem azért is, mert az emúlt két év alatt ki-
derült, hogy az erdélyi magyar nők számítanak a 
segítségünkre. Szükségük van arra, hogy szakmai 
tanácsokkal, specifikus érdekképviselettel fogjuk 
össze a különböző szakterületeken tevékenyke-
dő nőket: pedagógusokat, vállalkozókat, egész-
ségügyben dolgozókat. Az önkéntesség Európá-
ban már komoly mozgalommá teljesedett ki, úgy 
érezzük, itt az ideje annak, hogy nálunk is komoly 
figyelmet szenteljünk azoknak az embereknek, 
akik szabadidejükben szaktudásukkal, tenniaka-
rásukkal akarják támogatni az erdélyi magyar kö-
zösséget. Mindezek mellett meg akarjuk erősíteni 
nemzetközi kapcsolatainkat is: nemcsak az Euró-
pai Néppárt Nőszervezetével, hanem a Kárpát- 
medencében tevékenykedő magyar női érdekkép-
viselettel is. 
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| KIEMELT CÉLJAINK:

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nőszer-
vezete minden romániai magyar nő képviseletét 
vállalja. Szervezetünk az aktív, közösségünkért 
tenni akaró nők hálózata. 

Tagjaink olyan nők, akiket bátorságukért, eredmé-
nyeikért és terveikért saját közösségük elismer és 
megbecsül. Mi azért dolgozunk, hogy őket minél 
többen megismerjék, hogy példát és irányt mutas-
sanak másoknak is.

Mi abban segítünk, hogy a közéleti és politikai sze-
repet vállaló nők megtalálják és megállják helyü-
ket, hallassák hangjukat, és beleszólhassanak a 
döntésekbe.  

Fel kell lépnünk minden olyan társadalmi megnyil-
vánulás ellen, amely nyíltan vagy burkoltan akadá-
lyozza a nők hivatásbeli vagy közéleti szerepválla-
lását.

Meggyőződésünk, hogy több tudást és erőfor-
rást kell biztosítani a nők számára, amelyek se-
gítségével személyes fejlődésük, szakmai és köz-
életi munkájuk kiteljesül. Mi abban hiszünk, hogy 
egymást megismerve, közös tapasztalatainkat 
megosztva új és értékes információkhoz jutunk. 
Olyan tudás ez, amely megerősít mindenben, 
amit a családunkért, munkánkért és közösségün-
kért teszünk. 

Céljaink elérése érdekében a következő hét fő területen vannak feladataink: 

1 | A magyar nők aktív helyi, megyei és országos közéleti szerepvállalásának megerősítése és bátorítása, 
arányos részvételük elősegítése a döntéshozatalban:

• a nők felkészítése a politikai-közéleti szerepvál-
lalásra, képzések szervezése, illetve a mentor- 
program életbe léptetése által,

• a helyhatósági, illetve a parlamenti választáso-
kon megméretkező nők aktív támogatása.

2 | A nők gazdasági életben való részvételének elősegítése, bátorítása:

• a pályakezdők, vállalkozók, helyi termelők támo-
gatása,

• a nők erőfeszítéseinek támogatása a gazdasági 
téren való érvényesülésük céljából,

• a törvénykezés kiegészítése az egyenlő bérezés 
biztosítása érdekében,

• a munkaerőpiac igényeihez igazodó, átfogó és 
minden nő számára elérhető képzések szerve-

zésének, a továbbtanulás és a szakosodás biz-
tosításának támogatása,

• a munkáltatói és munkavállalói érdekképvisele-
ti szervezetekkel való együttműködés,

• szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, 
networking.

3 | A törvénykezés és a szakpolitikák átalakítása a nők érdekeinek biztosítása érdekében:

• támogatjuk a foglalkoztatáspolitika megváltoz-
tatását, annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
nők számára a rugalmas munkaidő, illetve olyan 
munkavállalási formák kialakítását, amelyek so-

rán összehangolható a gyermekvállalás, a csa-
lád és a karrier,

• támogatjuk a nemek közti esélyegyenlőség ki-
teljesedéséhez, az országos intézménykeret 
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megteremtéséhez és megfelelő működéséhez 
szükséges törvénymódosításokat,

• együttműködünk a civil szervezetekkel és az 
egyházi nőszövetségekkel a nők védelmének 
biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés, 

a családon belüli erőszak és a kirekesztettség 
megszüntetése céljából, és támogatjuk az erre 
vonatkozó jogszabályok életbe léptetését,

• vállaljuk az érvényben levő jogi lehetőségek 
széles körű ismertetését.

4 | A család védelmének érdekében aktívan támogatjuk:

• a családközpontú társadalmi berendezkedés 
törvényes feltételeinek biztosítását,

• a gyermekek jogainak érvényesítését,
• a család egységének és összetartó erejének vé-

delmezését,

• a szociális háló megerősítését, 
• területen működő civil- és egyházi szervezetek-

kel való együttműködést.

5 | Szakmai segítségnyújtás és érdekképviselet:

• női pedagógushálózatok létrehozása, a tapasz-
talatok és jó példák megosztása érdekében, 

• a nők specifikus egészségügyi problémáira, a 
testi-lelki egészség megőrzésére koncentráló 

szaktanácsadás, figyelemfelkeltő programok 
szervezése a megelőzés céljából,

• a vállalkozó nők bevonása a szervezeti életbe, 
tapasztalataik megosztása, a kezdő nővállalko-
zók szakmai felkészítése céljából.

6 | Az önkéntesség támogatása:

• a fiatalok részvételének erősítése a közösségi 
programokban, 

• az idősek alkotóerejének, tapasztalatainak át-
adása, hasznosítása a középkorú és fiatal gene-
rációk számára,

• mindazon nők bevonása a közösségi életbe, 
akik szeretnének hozzájárulni a szociális, jóté-
konysági vagy egyéb társadalomszervező tevé-
kenységekhez,

• az európai önkéntes-szolgálat népszerűsítése,
• közösségépítő hálózatok létrehozása.

7 | Partnerségek kialakítása hazai és külföldi nőszervezetekkel:

• képzések, tanfolyamok közös szervezése a nők 
szakmai, politikai fejlődése céljából,

• szakmai, politikai lobbicsoportok létrehozása,
• határokon átnyúló Kárpát-medencei magyar 

női összefogás megteremtése,

• összefogás a romániai politikai pártok nőszer-
vezeteivel a döntéshozatalban való női részvé-
tel megerősítése céljából,

• együttműködés az Európai Parlamentbeli politi-
kai pártokkal és csoportosulásokkal.


