CSELEKVÉSI TERV
-2018 1. A Nő k elleni erő szak elleni mozgalom (NEEEM) kibővítése
Romániában minden harmincadik másodpercben megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente
pedig több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. Ezek a számok
rávilágítanak arra, hogy egy súlyos társadalmi problémával állunk szemben, ezen pedig
kötelességünk változtatni. Az idén három fontos célt tartottunk szem előtt: tudatosítás, tájékoztatás
és törvénymódosítás. A változás azonban nem történik egyik napról a másikra, hosszas folyamat elé
nézünk, de a változás érdekében tennünk kell ellene, beszélnünk kell róla.
2018-ban bővítjük a NEEEM-kampányt, és a gyermekek bántalmazásának visszaszorítására
összpontosítunk. Az adatok riasztóak: az Országos Gyermekvédelmi Ügynökség felmérése
alapján kiderül, 2016 első félévében 7500-nál is több bejelentett gyerekbántalmazást követtek el,
ebből 7000 családon belül történt. 368 esetben indult bűnügyi eljárás az elkövető ellen. Ez az
állapot tűrhetetlen. Az erőszak nem magánügy!
Terveink között szerepel iskolai tájékoztatók, figyelemfelkeltő akciók szervezése a tudatosítás
érdekében, ugyanakkor szakmai beszélgetések támogatása, ahol a segítségnyújtás lehetőségeiről
van szó, illetve szeretnénk létrehozni egy olyan információs portált, amely fogódzót jelent, és
segítséget nyújt a bántalmazottak számára.
2. A női kvóta bevezetése megyei/területi illetve helyi szinten
A zilahi kongresszuson − Romániában első politikai szervezetként − az RMDSZ úgy döntött, hogy
megerősíti a nők szerepvállalását a döntéshozatalban. A határozat szerint a Szövetség helyi
döntéshozó testületeiben egyharmados arányt kell biztosítani a nők számára, azaz minden harmadik
küldött nő kell legyen. A megyei/területi és országos testületekben pedig 15 százalékos kvótát kell
biztosítani az RMDSZ Nőszervezet jelöltjeinek. A mi feladatunk az, hogy jól felkészült nőket
javasoljunk, akik megmutatják a különböző testületekben azt, hogy akarnak és tudnak a közösségért
dolgozni.
Támogatjuk azokat a nőket, akik közéleti feladatot vállalnak, ezért a megyei/területi és helyi
szervezetek tagjai számára képzési lehető ségeket biztosítunk. Az a célunk, hogy mind több és több jól
felkészült nő vállaljon közéleti és politikai szerepet – ennek kereteit teremtettük meg a női kvóta
bevezetésével.
2018 során a megyei/területi szervezeteinket felkeresve felmérjük a képzési igényeket, és az év
második felében megszervezzük ezeket.
3. Sikeres Nő k Iskolája
Számos olyan magyar nő él Romániában, akiket bátorságukért, eredményeikért és terveikért
közösségünk elismer és megbecsül. Olyan közvélemény-formáló nők, akik a közéletben, politikában,

az üzleti világban, különböző szakmai körökben maradandót alkottak, bizonyítottak. Az a célunk,
hogy ő ket minél többen megismerjék, hogy példát és irányt mutassanak másoknak is. Ezért folytatjuk
a Sikeres Nő k Iskolája c. országos rendezvénysorozatunkat, amelyet 2017-ben 5 városban sikerült
megszerveznünk. Jövőre Kolozsvár, Csíkszereda, Szatmár, Marosvásárhely, Déva mellett más
városokra is kiterjesztenénk.
4. Vállakozó nők szövetsége
Erdély néhány megyéjében működik már a Vállalkozó Nők Szövetsége. A szövetség a vállalkozó nők
érdekképviseletét látja el, elősegítve azt, hogy a nők tanuljanak egymástól és képzésekkel,
információkkal támogatja a kezdő, vállalkozni akaró nőket. A Nőszervezet célja az, hogy – ahol erre
igény van − segítsen létrehozni a megyei vállalkozó nők szövetségét, támogatva őket abban, hogy
megtalálják a helyüket a gazdasági életben.
5. Építsünk idősbarát közösséget mozgalom.
A Partiumban a tavaly elindult kezdeményezés célja, hogy javítson a nyugdíjasok életkörülményein,
mindezt rendezvények szervezése és nyugdíjasklubok működtetése által. A Nőszervezet célja hogy
segítsen máshol is megalakítani a nyugdíjasklubokat, valamint hogy összehangolja, hálózatba
szervezze az Erdély- szerte működő szervezeteket és segítsen programjaik megvalósításában.
6. Aktív kapcsolat fenntartása a szervezeteinkkel.Kihelyezett elnökségi ülések
Negyedévente szervezzük meg az országos elnökségi üléseket, többnyire mind más helyszínen, így is
bevonva a munkánkba az adott megyei/területi Nő szervezetek vezető ségét, nő tagjait.
Féléves kiértékelő küldöttgyű lés
Lehetőséget kell teremtenünk a személyes találkozókra, a tevékenységeink idő szakos kiértékelésére,
a problémák megoldására, ezért a megyei és területi Nő szervezet képviselő it hívjuk tanácskozásra,
ahol mindenkinek lehető sége adódik véleménye megosztására, a problémák felvetésére, a közös
tervezésre. Emellett a szervezetek közötti kommunikáció erő sítését, a tapasztalatcserét szorgalmazza
a kiértékelő küldöttgyű lés.
VI. Országos Küldöttgyű lés (szeptember vége – október eleje)
Küldöttgyűlésünk a személyes találkozások, egyeztetések, feladat-meghatározások és kiértékelések
színtere. Számba vesszük vállalt feladatainkat, eredményeinket és közösen határozzuk meg az újabb
célokat.
7. Regionális önkormányzati konferencia és képzés.
2017-ben első alkalommal szerveztük meg a helyi és megyei önkormányzatokban dolgozó nők
találkozóját regionális szinten, amely kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a nők megoszthassák
egymással tapasztalataikat, tanulhassanak egymástól és az esemény meghívott előadóitól. A
találkozókat 2018-ban is megszervezzük, mert a visszajelzésekből kiderült: igény és szükség van
rájuk. A tervezett találkozók témája: a magyar nyelv használata a közigazgatásban, az új
közbeszerzési eljárásrend, stb.

8. Ünnepeljünk közösen!
Húsvéti zsongás
A családi programok, a kisgyermekek számára szánt húsvéti kincskeresés, az ünnepre való készülő dés
(tojásfestés, verstanulás, kézmű ves foglalkozások) idén is kiemelt szerepet kapnak. Az országos
rendezvénysorozat célja, hogy közösségi élményt és örömteli ünnepet szerezzen az erdélyi magyar
családok számára.
Mosolygó Karácsonyt!
Az előző évekhez hasonlóan az adventi idő szakban megszervezzük a Mosolygó Karácsonyt!
rendezvénysorozatot a történelmi magyar egyházakkal, civil szervezetekkel együttmű ködve.
9. Mellrák elleni világnap (október 1.)
Mellrák-szűréssel kapcsolatos információkat, követendő lépéseket, hasznos tudnivalókat bocsájtunk
a nő k rendelkezésére. Két részbő l áll ez az adattár: az egyik a szű résre vonatkozó egészségügyi
tudnivalók, a másik pedig a helyi lehető ségek (pontos címekkel), ahol el lehet végezni a vizsgálatot.
Az akció célja a figyelemfelkeltés, tudatosítás minden csatornánkon keresztül.
10. Együttműködés a civil szervezetekkel és az egyházi nőszövetségekkel
Erdélyben a civil szervezeteknek, egyházainknak kiemelt szerepe van a társadalomszervezésben, a
közösségünk gondjainak megoldásában. Mivel céljaink közösek, együttműködünk helyi, megyei és
országos szinten, segítve egymás munkáját az erdélyi magyar közösség szülőföldön való
megmaradásának, fejlődésének érdekében.
11. Külkapcsolatok
Kiemelten fontos az, hogy necsak Romániában, hanem Európában is hallassuk a hangunkat. Éppen
ezért együttműködünk a Kárpát-medencei magyar politikai szervezetek Nőszervezeteivel,
programokat dolgozunk ki közös céljaink megvalósítására.
Az EPP Nő szervezete által szervezett rendezvényeken való aktív részvételünket 2018-ban is
biztosítanunk kell, hisz csak így tudjuk elérni céljaink: a reális egyenlőség megteremtését nők és
férfiak között, a nők hátrányos megkülönböztetésének megállítását, szakmai és politikai érdekeink
képviseletét.

