Nők a politikában
Az interjús kutatás eredményei

Módszertan
• Strukturált mélyinterjúk
• 2014-es országgyűlési választáson egyéni jelöltként induló nők
• 2017 március-április
• Témakörök, kérdések
•
•
•
•

Miért és hogyan kezdett el politizálni?
Párton belüli és egyéni jelölti tapasztalatok
Miért van kevés nő a politikában, a politikai vezetésben?
Hogyan lehetne változtatni, és mi változna, ha több nő lenne?

1. Társadalmi attitűdök, gyerekkori
szocializáció, nőkkel szembeni elvárások
„Megmaradni nőnek a politika férfias világában.”
• Hagyományos nemi szerepek, sztereotípiák – amikor már politizálnak,
akkor lehet előny is (jóindulatú szexizmus)
• Politikai „férfias” jellege visszatartó erő
• Nőkkel szembeni elvárások: empátia, támogatás, kompromisszumkészség, kockázatkerülés – vezetői pozíciók?
• Más adottságokra sokan hamarabb kezdtek el reflektálni: vidékiség,
fiatalság
• De változnak a társadalmi attitűdök is
„Először megmosolyogtak, hogy mit akar ez a lány, aztán elkezdtek
komolyan venni.”

2. Családi kötelezettségek
• Gyerekvállalás szempontjai: akkor is, ha politizálás előtt, közben lett,
vagy még nincs gyerek
• Család, társ, közvetlen környezet maximális elfogadása, aktív
támogatása
• „Ezek nélkül nem lehet csinálni”

3. Párt támogatása
„A férfiak gyakran mondják: De jó, hogy itt egy nő! De mit tesznek valójában az
esélyegyenlőségért?”
• Egyes pártokban már a kezdeteknél fontos szempont a nemi
kiegyensúlyozottság - a vezetésben is
• Máshol is ott voltak a kezdeteknél (eltérő mértékben), de aztán nem léptek
feljebb
• Támogatás mértéke, formája is eltér, de!
• A férfiak szerepe, a támogatásuk kérdése egyértelműen fontos
• A reflexió kérdése: eltérő kezdeti időpont, mérték és következtetések, de!
• A tudás és tapasztalat megosztására szükség van: nők egymás között, nők és
férfiak között
• Vezetőképzés, mentorálás, utánpótlás szükségessége

4. Egyéni jelölti kampány tapasztalatai
„A nőkről elhiszik az emberek, hogy a helyiek ügyeit képviselik,
gondoskodnak róluk. Az más kérdés, hogy megszavazzák-e őket.”
• Meghatározó, megerősítő politikai élmény
• Legitimáció, párton belül is
• Közvetlen kapcsolat a választókkal, politikai elvárások megismerése
• Helyi ügyek fontossága
• Negatív élmények: kompetencia megkérdőjelezése, főleg vidéki,
hagyományosabb közegben
• De általában pozitívabb, vagy (nemi szempontból) semlegesebb
fogadtatás, mint amilyen a parlamenti hangvétel

5. Megoldási lehetőségek
• Oktatás
• Média
• Kvóta
• Politikai megoldások
• Női szolidaritás
• Folyamatos reflexió
• Szövetségesek, network

