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CSAPDÁKON TÚL
Vannak témák, amik nagyon vonzzák a közhelyeket,
végeláthatatlan társadalmi vitákat generálnak és
kiváló eszközei a világnézeti árokásásnak. A nők társadalmi, gazdasági szerepének vizsgálata egy ilyen
terület. A „nők”, akárcsak a „férfiak” néhány jól körülhatárolt jellemzőtől eltekintve nagyon sokfélék: karriert építők és családanyák, vagy akár karriert építő
családanyák, helyüket keresők, társadalmilag, politikailag tudatosak vagy sodródók, a jellemzők nagyon
sokáig sorolhatók lennének. Alapvető hibákat követünk el, ha ezt a sokféleséget nem látjuk és csak
azokra az elemekre koncentrálunk amilyennek a
nőket látni szeretnénk. A tematikus számunk szerzői
azonban ügyesen kerülik ki a csapdákat, megközelítéseik, akárcsak a női szerepek: sokfélék. Olvashatunk világhírű nőkről, akik az üzleti vagy tudományos

életben feljutottak a világ tetejére, sikeres
nőkről, akik a családi és a szakmai kihívásokat
eredményesen tudják összehangolni. Megismerhetünk speciális nézőpontokat, pszichológiai jellemzőket, mindennapi megoldásokat.
Ahány szerző, annyiféle megközelítés. Ha a nők
lehetőségeit, esélyeit, problémáit vizsgáljuk, képet
kapunk az egyenlőség – egyenlőtlenség helyzetéről. Ahol nem könnyű nőnek lenni, ott valószínűleg mindenféle jelző nélkül embernek lenni
és maradni is komoly kihívás. A nők helyzete és
megítélése jó indikátora egy társadalom általános
állapotának. Az előbbiek alapján ajánlom figyelmükbe a tematikus számot, minden téma esetében
fenntartva az „egyet nem értés” jogát.
Dr. habil. Szigeti Cecília

A Hohler Fels-i vénusz – a ma ismert legkorábbi plasztikus
nőábrázolás

„A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas.”
Szabó Magda

IMPRESSZUM
Lépések a fenntarthatóság felé – Hibrid lektorált tudományos folyóirat és szakmai magazin
A Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklap évente négyszer jelenik meg a KÖVET
és a TTMK szerkesztésében. Előfizetésben terjeszti a KÖVET Egyesület. Előfizethető a www.kovet.hu internetes oldalon, a +36-20-246-9541 telefonszámon
vagy az info@kovet.hu címen. Az éves előfizetés díja 5000 Ft (önköltségi ár
magánszemélyeknek), illetve 10 000 Ft (támogatói ár). A szaklap KÖVET-tagok
számára ingyenes.
A megjelent cikkek a szerkesztőség jóváhagyásával és a forrás megjelölésével szabadon közölhetők. A tudományos rovatokban megjelenő cikkeket a Magyar Tudományos
Művek Tárában (MTMT) lektorált szakcikként regisztrálják.
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért a környezettudatos és társadalmilag
felelős szervezeti működést segítő nonprofit, független szervezet, amely az INEM, a GRI és
a Global Footprint Network nemzetközi hálózatának tagja. H-1062 Budapest, Aradi u. 63.
+36-20-246-9541 | info@kovet.hu | www.kovet.hu | Facebook/kovetegyesulet
A TTMK [Tisztább Termelés Magyarországi Központja] a UNIDO/UNEP által kezdeményezett tisztább termelési központok nemzetközi hálózatának tagja, amelynek
célja a megelőző környezetvédelem magyarországi elterjesztése.
H-1093 Budapest, Fővám tér 8. | 06-1-482-5251 | ttmk@uni-corvinus.hu
http://hcpc.uni-corvinus.hu
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Nyomda: Folprint – A ZÖLD nyomda
A kiadványhoz Cyclus Offset papírt
használtak fel, amely klórszármazékok
és optikai fehérítő nélkül készült,
újrahasznosított hulladék papír
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