
                   
  
 

POZVÁNKA 

Zastúpenie Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v Budapešti Vás srdečne pozýva na diskusiu, ktorú 

organizuje v rámci svojho regionálneho programu Rodová rovnosť v strednej a východnej 

Európe spoločne so zastúpením FES v Bratislave, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, 

mimovládnou organizáciou ASPEKT a iniciatívou Pracujúca chudoba.  

 

Viac než len opatrenia sociálnej politiky  

Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej 

perspektívy  

25. mája 2017 

 

Miesto: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku  

Palisády 29 

811 06 Bratislava 

 

Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti – Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) 

nedávno zverejnil štúdiu, v ktorej bola vyzdvihnutá dimenzia rodovej nerovnosti v rámci 

chudoby ako nadradenej sociálnej problematiky. Štúdia sa okrem iného zaoberá špecifickými 

dôvodmi, prečo ženy chudobnejú a poukazuje na špecifické skupiny žien, ktoré sú vystavené 

zvýšenému riziku chudoby. Chceli by sme túto štúdiu využiť ako podnet na preskúmanie nie- 

len špeciálnych sociálno-politických opatrení, ktoré túto problematiku majú zmierňovať, ale aj 

na preskúmanie základných príčin podobných problémov. 

Ako vzniká chudoba v dôsledku nerovnosti na globálnej a regionálnej úrovni? Kto zodpovedá 

za to, aby boli vykonané systémové zmeny? Aké špecifiká má ženská chudoba a aké môžu 

byť ich riešenia? Ako pristupovať k otázkam ako neplatená domáca práca a opatrovanie? Ako 

súvisia sociálne nerovnosti s legitimitou našich liberálnych demokracií? Ako vytvoriť politickú 

vôľu ku zmene a zabezpečiť tak blahobyt pre všetkých? Ako môžeme do tohto boja zahrnúť 

aj ženy (a mužov) s nízkymi príjmami? 

Srdečne Vás pozývame diskutovať o týchto a iných príbuzných témach s odborníkmi 

a aktivistami z  Maďarska a Slovenska.  

 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0416244enn_pdfweb_20161208181320.pdf


                   
  
 

Viac než len opatrenia sociálnej politiky  
Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej 

perspektívy 
 

PROGRAM 
   

Moderácia: Barbara Tiefenbacher, FES Bratislava a Eszter Kováts, FES Budapest 

11:30 - 12:00   Registrácia; studený bufet  

12:00 - 12:10   Otvorenie 

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR 
 

12:10 - 13:15   Aktuálna situácia  

Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti  – správa Európskeho inštitútu pre 
rodovú rovnosť (EIGE) 
Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí 
na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR  

Extrémna chudoba na Slovensku  
Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Slovensko  

Diskusia 

13:15 - 14:15  Globálne nerovnosti, chudoba a rodové otázky – sociálnopolitické opatrenia 

Tamás Gerőcs, Inštitút pre svetové hospodárstvo, Maďarská akadémia vied 
Dorottya Szikra, Centrum pre spoločenské vedy, Maďarská akadémia vied 

Diskusia 

14:15 - 14:30   Prestávka 

14:30 - 16:00   Ženská chudoba ako politická otázka – panelová diskusia 

Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí 
na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR  
Maria Erdősné, členka združenia HANEM, Hnutie žien bez domova, Maďarsko 
Alexandra Szarka, sociálna pracovníčka, členka združenia Mesto je pre 
všetkých, Maďarsko 
Alexandra Ostertágová, ASPEKT, Slovensko  
Milan Kuruc, Pracujúca Chudoba, Slovensko 
  

16:00 - 16:30  Čaša vína 
 

Anglicko-slovenské tlmočenie je zabezpečené. 
Počet miest je obmedzený, prosíme o registráciu do 23. mája 2017 na email: lukacova@fes.sk, alebo 

tel. 02 - 54411209 

mailto:lukacova@fes.sk

