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Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt
kívánok benyújtani Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere úrnak.
Miért veszik semmibe a magyar nőket?
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!
Több nemzetközileg elismert kutatás támasztotta alá az elmúlt években, hogy azok a
gazdasági társaságok, amelyek több női döntéshozót alkalmaznak, jobb gazdasági
teljesítményre képesek. Ma már nem csak a tapasztalatok, hanem a kutatások is azt igazolják,
hogy felelős pozícióban a nők sokszor jobban kezelik a konfliktusokat és kockázatvállalásban
is higgadtabban járnak el, mint férfitársaik.
Európában olyan országok kezdték már meg a kötelező női kvóták alkalmazását az állami
cégekre vonatkozóan, mint Belgium, Franciaország, Hollandia, Dánia, Finnország, Ausztria
vagy Németország. A magyar nők sem képességeik, sem végzettségük terén nem maradnak el
európai társaiktól, mégis kirívóan alacsony a számuk a döntéshozó pozíciókban. Ezzel Önök
ártanak a magyar nőknek és ártanak a magyar gazdaságnak is, hiszen több női döntéshozóval
jobb döntések születnének és eredményesebb, hatékonyabb lenne a gazdaságunk is. Ez a
probléma szerepel a Sargentini-jelentésben is, mert Önök 8 éve nem csinálnak semmit és még
azt sem hagyják, hogy mi, európai magyarok csináljunk.
A Demokratikus Koalíció nevében már több törvényjavaslatot is benyújtottam ez ügyben, a
kormánypártok azonban már a tárgysorozatba vételüket is elutasították. Ha valamit
tárgysorozatba sem vesznek, az nagyjából annyit jelent, hogy Önök szerint beszélni sem
érdemes róla, szóra sem érdemes. Önök nem tisztelik a magyar nőket és nem hajlandóak
biztosítani nekik sem az egyenlő esélyeket, sem az egyenlő fizetést. Nézzenek körül
Európában, nem csak állami céget, hanem még parlamentet sem találnak olyan kevés nővel,
mint az itteni.
Kérdezem ezért Miniszter urat:
1. Miért van ez a különbség Európa és Magyarország között?

2. Miért nem hagyják, hogy a magyar nők is megkapják azt a tiszteletet és bánásmódot a
gazdaságban, amit Európa legtöbb országában megkapnak?
3. Miért veszik semmibea magyar nőket?
Várom érdemi válaszát

Budapest, 2018. október 10.
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