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I. Az elmúlt 15 év eredménye, hogy konferenciát rendezhetünk a nők munkaerő-piaci 
esélyeiről 

Az 1990-es évek elején: 
• elvétve folytak alapkutatások e kérdéskörről 
• nem indultak még a nők munkaerő-piaci reintegrációját segítő kistérségi 

programok 
• nem adhatott volna senki tájékoztatást a még meg nem alapított Nők és 

Férfiak Társadalmi Egyenlősége Főosztálytól 
• és a közönség soraiban sem ülhetett volna az akkor még meg sem alakult 

számos nőszervezet képviselője 
II. „A nők munkaerő-piaci esélyei” téma fontossága 

Nemzetközi vizsgálatok szerint a nők jövedelmező munkavégzésének nagy 
jelentőséget tulajdonítanak túlélési esélyeik szempontjából is2

III. A nők munkaerő-piaci esélyeinek sokoldalú megközelítése a konferencián 
• vizsgáljuk: 

az igényeket – a lehetőségeket; a multinacionális vállalatokat – az 
önfoglalkoztatókat; itthon – külföldön; Zalában – Vas megyében, 
kistelepülésekben – a fővárosban 

• a nők munkaerő-piaci esélyeit nemcsak a férfiakéhoz, de egymáshoz 
viszonyítva is végig kell gondolni, mert differenciált helyzetük differenciált 
beavatkozást is igényel 

IV. A sokoldalú megközelítés egyik dimenziója: a munkaerő-piaci esélyek területi 
különbségei és egyenlőtlenségei 

• A nők gazdasági aktivitása nagyobb regionális különbségeket mutat, mint a 
férfiaké, a nők munkaerő-piaci esélyeit jobban meghatározza a régió, ahol 
élnek. 

• A gazdasági aktivitásban megmutatkozó nemek közti egyenlőtlenség követi 
a településhierarchiát: a falvakban éri el a legmagasabb szintet.3 

V. A kormányzati politikák és a civil szervezetek szerepe az esélyek javításában 
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