
M
árcius 8-án tart-
ják a Nemzetközi 
Nőnapot annak 
emlékére, hogy 
1857-ben, pont 
162 évvel ezelőtt 

ezen a napon New Yorkban mintegy 
negyvenezer munkásnő sztrájkolt 
egyenlő bérért, munkaidő-csökken-
tésért. Igen, a nőnap eredetileg a mai 
virágos, kedveskedős megemlékezés-
sel szemben munkásmozgalmi erede-
tű, harcos, a nők egyenjogúságával 
és szabad munkavállalásával kapcso-
latos demonstratív nap volt. Idővel 
azonban elvesztette eredeti mun-
kásmozgalmi hangulatát, helyette a 
virágajándékozás dominál. Mi azon-
ban az idei nőnapon ismét a kezdeti 
kérdésekhez térünk vissza, s azt a 
kérdést boncolgatjuk, hogy állnak a 
nők ma az egyenjogúság, az egyenlő 
fi zetések terén, s kakukktojás-e még 
mindig az a nő, aki vezető, vállalkozó 
lesz.

Az egyenlő bérezés napja

A nők fi zetése még mindig jelentősen 
elmarad a férfi akétól Európában, 
jóllehet már 1975-ben uniós irányelv 
tiltott meg minden díjazásbeli meg-
különböztetést a nemek között. Az 
Európai Unióban az egyenlő díjazás-
nak napja is van, ráadásul ez nem egy 
adott naphoz kötődik, hanem azt az 
időpontot jelzi, amelytől a nők a férfi  
kollégáikhoz képest szimbolikusan 
nem kapnak fi zetést a munkaév hátra-
lévő részére. Az Egyenlő Díjazás Napja 
tavaly például november 3-ára esett, 
arra hivatkozva, hogy az akkor elérhe-
tő adatok szerint átlagban 16,2 száza-
lékkal kevesebbet kerestek órabérben 
a nők, mint a férfi ak.

Az Európai Unió statisztikai hiva-
tala (Eurostat) a nőnapra időzítve 
tegnap friss kimutatást közölt, amely 
szerint a nők Európa-szerte 2017-ben 
átlagosan 11,1 százalékkal kerestek 
kevesebbet a férfi aknál. A statisztikai 
mutatók szerint Litvániában a legjobb 
a helyzet, ahol csupán egy százalék-

nyi bérkülönbség mutatható ki a férfi -
ak javára, Litvániát Finnország követi 
3,5 százalékkal, toplistás még Norvé-
gia és Svédország 4-4 százalékkal. A 
kimutatás szerint Magyarországon és 
Romániában is az uniós átlagnál rosz-
szabb a helyzet, Magyarországon 15,3 
százalékkal visznek kevesebb pénzt 
haza a nők, míg Romániában 17,1 szá-
zalékos a nők hátránya a fi zetésben.

Statisztika és valóság

Dióssy László banki szakértő, a Ro-
mániai Magyar Üzleti Egyesület el-
nöke úgy véli, a romániai nők azért 
keresnek jóval kevesebbet, mint a 
férfi ak, mert a legtöbb nő el sem jut 
a felsővezetői funkciókig. „A mosta-
ni állapotot két dolog függvényében 
kell nézni, az egyik a nemzeti kultu-
rális sajátosságok, és annak követ-
keztében a nők különböző szerepe a 
társadalmakban pillanatnyilag – ez 
ugyanis egy dinamikus folyamat, ami 
állandóan változik. Sok országban a 
fi zetésalapú megkülönböztetés a ne-
mek közt szinte teljesen megszűnt, 
hiszen a 4-5 százalékos különbség 
statisztikai hibahatárnak is tekint-
hető. Ez a felzárkózás a hatvanas 
években elkezdődött, s a nyolcvanas 
évekre azokon a részeken, ahol ez 
megtörténhetett, megtörtént, azóta 
csak fi nomhangolás van. Romániá-
ban pedig az van, hogy a nők nagyon 
könnyen jutnak el a középvezetői, 
és viszonylag nehezen a felsővezetői 
szintig. Az átlagfi zetéseken ez termé-
szetesen meglátszik” – magyarázza a 
statisztikai adatokat Dióssy, aki úgy 
véli, arra a kérdésre, hogy a nők mi-
ért lépnek nehezebben előre, a társa-
dalmi, kulturális kérdések adnak vá-
laszt, ugyanis nálunk még mindig a 
hagyományosabb szerepek dominál-
nak, a nők többet maradnak otthon 
gyereknevelési szabadságon, s az ott-
honi plusz háztartásbeli és gyerekne-
velési feladataik is arra biztathatják 
őket, hogy megelégedjenek az alsóbb 
vezetői szintekkel. „Ezen a területen a 
középkelet-európai régió nem teljesít 

olyan jól, mint a nyugat-európai, ott 
sokkal korábban elindult a folyamat, 
és ennek köszönhetően sokkal több 
nő van igazgatóságokban, vezetői 
székekben, mint Romániában. Itt sem 
újdonság, nem is ütközik ez társadal-
mi ellenállásba, csak egyszerűen a 
társadalom dinamizmusa még nincs 
ott, s most a gyerekvállalás időpont-
jára gondolok, a gyerekek számára, 
alapvetően a női szerepekre” – fejti 
ki a szakértő. Dióssy László rámutat, 
főként a skandináv országokban van 
nagyon erősen jelen a női vezetés, ami 
természetesen az átlagfi zetésekben is 
meglátszik. „Ha világszerte kitekin-
tünk, a legnagyobb különbséget Ázsi-
ában tapasztaljuk, ahol a nők nem is 
jutnak el olyan munkakörökbe, olyan 
pozíciókba, ahol jelentősebb fi zeté-
seket lehetne keresni. Ha munkahely 
van, akkor férfi t vesznek fel, s ha nem 
kapnak férfi t, csak utána jön a nő” 
– fogalmaz a szakértő. Dióssy mind-
emellett határozottan úgy véli, hogy 
a helyzet évről évre javul, statisztika-
ilag egyre nehezebb lesz a különbsé-
get kimutatni a nemek között.

Nincs valós képünk

Az Udvarhelyszéki Kis- és Középvál-
lalkozások Szövetségének (UKKSZ) 
ügyvezetője, Györgyei-Szabó Mag-
dolna rámutat, a statisztikai adatok-
ban az még nem is nem látszik, hogy 
Romániában a munkavállalók nagy 
része minimálbérre van bejelentve, s 
amit fölötte adnak feketén, azt nincs, 
ahogy mérni, úgyhogy igazából nincs 
is valós képünk arról, hogy mennyivel 
is keresnek kevesebbet a nők, mint a 
férfi ak, s a női vezetők helyzetét sem 
könnyű megbecsülni. „Nehéz statisz-
tikákat találni, de ami van, azt mutat-
ja, hogy a helyi politikában Romániá-
ban a húsz százalékot sem éri el a női 
képviselők aránya, s Erdély huszonöt 
legnagyobb városából is csupán kettő-
ben van női polgármester, s ugyanígy 
az üzleti életben is ez van. A vállal-
kozó nőket érintő kutatásunkban azt 
láttuk, hogy Székelyföldön olyan har-
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Nők és esélyeik: 
mekkora az a szakadék?

Egyenlő bérért és munkaidő-csökkentésért 
tüntettek ezen a napon a nők 162 évvel ez-
előtt. De hogy állunk ezekkel a kérdésekkel 
ma? Van egyenjogúság a munkaerőpiacon? 
Van bérszakadék a nemek között? S a női 
vezetőkkel mi a helyzet? Ezek a kérdések 
foglalkoztattak március 8-a kapcsán.
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mincszázalékos a női tulajdonosok 
aránya, viszont a nők jóval kisebb cé-
geket működtetnek, kevesebb alkal-
mazottal és jóval kisebb forgalommal. 
Egyedül a közintézmények élén talál-
juk azt, hogy ötven-ötven százalékban 
van jelen a két nem a vezetők közt” 
– fejti ki Györgyei-Szabó Magdolna. 
Hozzáteszi: a kutatásukból például az 
is kiderült, mennyire különbözik a cé-
galapítás motivációja a különböző ne-
meknél, míg a férfi aknál egyértelmű-
en a függetlenség és a profi t volt a fő 
helyen, addig a nőket sokkal inkább 
az motiválja, hogy össze tudják egyez-
tetni a munkát a családdal, ugyanis 
akkor érzik magukat sikeresnek, ha 
családanyaként is helyt tudnak áll-
ni. „Sokan azért vállalkoznak, mert 
a gyerek születése után nem akartak 
visszamenni klasszikus nyolcórás 
állásba, s rugalmasságot akartak. Fó-
kuszcsoportos kutatásból kiderült az 
is, hogy éppen az, hogy a gyerek és a 
háztartás nehézségeit még mindig a 
nő viseli – hiába vállalkozó –, ez aka-
dályozza őket abban, hogy nagyobb 
céget igazgassanak, merjenek nagyon 
nagyot álmodni” – summáz az UKKSZ 
ügyvezetője.
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Nálunk az 
uniós átlagnál 
rosszabb a 
helyzet, Ma-
gyarországon 
15,3 százalék-
kal visznek ke-
vesebb pénzt 
haza a nők, míg 
Romániában 
17,1 százalékos 
a nők hátránya 
a fizetésben.




