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A nők szerepe a klímapolitikában
A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) hazai és nemzetközi együttműködések segítségével, egyfajta híd
szerepet kíván betölteni a nők és a döntéshozók közt annak érdekében, hogy a gazdasági, szociális,
foglalkoztatáspolitikai, oktatási, környezetvédelmi, egészség-megőrzési, valamint fogyasztóvédelmi
döntések a nők és családok érdekeit és az innovációs megújulást szolgálják.

Batthyány Schmidt Margit: a vidéki nőkben hatalmas potenciál rejlik, hiszen képesek gyorsan és
rugalmasan reagálni a kihívásokra
Fotó: MNU

Batthyány Schmidt Margit elnök a rendezvényen elmondta, hogy az egyesület küldetése, céljai és
üzenetei az új kihívások és a pandémia idején is egyfajta kapaszkodót jelentenek, mindemellett
2013-as fennállása óta gyorsan és rugalmasan reagál a hazai és nemzetközi kihívásokra. Mint
mondta,
az ENSZ 2022-ben soron következő CSW66 rendezvényének kiemelt témája a klímapolitika, és a nők
klímapolitikához kapcsolódó hozzáadott értéke lesz, ezért az október 15-én megrendezett
konferencián a klímapolitika mellett a fenntarthatóság és a környezetvédelem került a fókuszba.
A klímaváltozás ténye már nem visszatérő, hanem állandó jelenség életünkben. Korunk fontos
felismerése hogy az életszínvonal emelése, az éghajlat védelme nem választható el egymástól. E két
tényező szervesen összekapcsolódó elkötelezettséget és kötelezettséget jelent – fogalmazott az
egyesület elnöke. Az elmúlt évek bizonyítják, hogy a vidéki nőkben hatalmas potenciál rejlik ezen a
téren, hiszen képesek gyorsan és rugalmasan reagálni a kihívásokra. Emellett tudatában vannak,
hogy saját szűkebb és tágabb környezetükön belül kiemelkedő szerepet játszanak a
környezettudatos viselkedésben, ennek kialakításában és támogatásában. Kiemelte, a jelen és a jövő
fenntartható társadalma csakis a nők hozzáadott értékének elismerésével érhető el, az MNU pedig
hazai és nemzetközi együttműködései által, vállalásaival, céljaival, tevékenységével kiemelten tudja
támogatni a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot.
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Juhász Anikó: a jelenlegi adatok alapján közel kétszer annyi családtag vesz részt gazdálkodásban,
mint korábban
Fotó: MNU

Juhász Anikó, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára emlékeztetett, hogy a szaktárca Megújuló
vidék, megújuló agrárium program keretében az elmúlt néhány évben számos olyan intézkedést
hozott, amelyek a vidék és a családok helyzetét igyekezett javítani. Kiemelte, hogy
a tavalyi év egyik fontosabb eredménye a családi gazdaságokról szóló törvény megalkotása volt,
amellyel arra ösztönözték a vidéki termelőket, hogy családban gazdálkodjanak.
Ehhez adminisztratív egyszerűsítést és adókedvezményeket is társítottak. Ennek eredményeként a
családi gazdálkodók köre jelentősen bővült. A jelenlegi adatok alapján közel kétszer annyi családtag
vesz részt gazdálkodásban, mint korábban. Erre építve az idei évben a jogalkotási munka
legfontosabb feladata a gazdaságátadási törvény megalkotása.

2. oldal (összes: 5)

A nők szerepe a klímapolitikában
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Fűrész Tünde: a nőknek a családok megerősítésén keresztül a vidék megtartó erejének növelésében
is meghatározó szerep jut
Fotó: MNU

A Magyar Női Unió együttműködő partnere, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
(KINCS) elnöke, Fűrész Tünde köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, hogy a magyarországi
családpolitikának egyik legfontosabb pillérét a nők, az édesanyák jelentik.
A nőknek a családok megerősítésén keresztül a vidék megtartó erejének növelésében is
meghatározó szerep jut.
Az édesanyáknak kiemelt szerepe van abban is, hogy a családok harmonikusan működjenek, éljenek
akár vidéken, akár a városokban, ezáltal közösségünk, társadalmunk, nemzetünk is harmonikusan
működjön. Az elmúlt évek adatai szerint a magyar nők nemcsak a családokban, hanem a munka
világában is nagyszerűen helytállnak, 2010-hez képest a női foglalkoztatás 50 százalékról közel 70
százalékra emelkedett.
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A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Gyuricza Csaba szerint az ENSZ Vidéki Nők
Nemzetközi Napja konferenciájának kiemelt témái ráirányítják a figyelmet a nők, illetve a női vezetők
arányára az agráriumban, továbbá láthatóvá teszi azokat a nőket, akik ugyan nem szerepelnek a
statisztikákban a gazdaságok vezetőiként, tulajdonosaiként, illetve munkatársaiként, sok esetben
mégis nagy mértékben kiveszik részüket a tevékenységből. Az eseményre online bejelentkező rektor
emlékeztetett,
Magyarországon az utóbbi évtizedekben birtokkoncentráció zajlott le. Ezen gazdaságok irányítóinak
több mint kétharmada férfi, az alkalmazottak között is nagyobb arányban találhatunk férfiakat.
Ugyanakkor ki kell emelni és hangsúlyozni szükséges a nők szerepét a kis- vagy családi
gazdaságokban, amelyek az Európai Unió számos tagállamában a legelterjedtebb gazdálkodási
formának számítanak.

A nők jelentős mértékben járulnak hozzá a vidéki térségek fenntartható fejlődéséhez. A
mezőgazdasági munka hagyományos jellegének és nehézségének XXI. századi átalakulása, továbbá
a precíziós gazdálkodási eszközök széleskörű elterjedése, valamint a diverzifikációs intézkedések új
lehetőségeket nyitnak a nők agráriumhoz kapcsolódó szerepvállalásának erősödésében. A
konferencia középpontjába állított témáival kapcsolatban hangsúlyozta az oktatás és az élethosszig
tartó tanuláshoz való hozzáférés jelentőségét is. Fontos a szektorban tevékenykedők felsőfokú
képzésének ösztönzése, szükség van magasan képzett, innovatív szemléletmóddal rendelkező
szakemberekre, nőkre és férfiakra egyaránt, mivel napjainkban igen sok kihívással kell
szembenéznie az agráriumnak, elég csak a klímaváltozásra gondolni – fogalmazott a rektor.
Szerző: Rass Krisztina
Közzététel ideje: 2021. 10. 29., péntek, 05:06
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