
19. WAVE KONFERENCIA 
 VISSZAFEJLŐDÉS HELYETT HATÉKONY FELLÉPÉS: KÖZÖS VÁLASZOK A NŐK ÉS LÁNYOK

ERŐSZAKKAL SZEMBENI VÉDELME ÉRDEKÉBEN

2017. október 30. – november 1., Budapest, Magyarország

A konferencia helyszíne: Budapesti Európai Ifjúsági Központ, Zivatar u. 1-3., Budapest 1024 

Üdvözlőital:  október 29.,  vasárnap, 18:00, helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ, 4.
emelet

A konferencia hivatalos nyelve az angol, a hétfői napon angol-magyar szinkrontolmácsolást
biztosítunk.  

2017. OKTÓBER 30., HÉTFŐ – NYILVÁNOS PROGRAM

A nap első felének moderátora: Marceline Naudi (a WAVE Igazgatóságának tagja)

08:00–09:00 Regisztráció 

09:00–09:30 Megnyitó 

09:30–10:30 Vitaindító előadás – Az Isztambuli Egyezmény jelentősége és határai 

10:30–11:00 Kávészünet

11:00–12:30 1.  szekció:  Kontroll  a  nők  teste,  gondolatai,  élete  felett  –  a  nők  elleni
erőszak gyökerei és megnyilvánulási formái, valamint az erre adott válaszok

 Kényszerítés és kontroll a családon belüli/párkapcsolati erőszak során 
 Online erőszak – a nők gondolatainak kontrollálása 
 Küzdelem a szexuális erőszakkal szemben, a szexuális jogok előmozdítása – Kihívások

és jó gyakorlatok 
 A reprodukciós jogok követelése és visszakövetelése

12:30–14:00 Ebéd

A konferencia délutáni részének facilitátora: Hilary Fisher (WAVE Igazgatótanács, alelnök)

1



14:00–15:30 2. szekció:  Az erőszak interszekcionális formái által érintett nők; az ilyen
erőszakfajták történelmi gyökerei 

 Integrált megközelítés a nők és lányok elleni erőszak kezelése terén 
 A  többszörös  diszkrimináció  kezelése  –  a  roma  nőkkel  szembeni  erőszakra  adott

válaszok
 A fogyatékossággal élő/különböző képességekkel rendelkező nők elleni erőszak 

15:30–16:00 Kávészünet

16:00–17:30 3.  szekció:  A  gyerekek  hatékony  támogatása  és  védelme  a  párkapcsolati
erőszak kontextusában

• Gyerekek és a párkapcsolati erőszak
• Mondj  valamit!  Az  erőszaknak  kitett  gyermekekkel  és  fiatalokkal  való  munka
Svédországban és Oroszországban 
• A gyerekek manipulálása a szülői felügyeleti/gyermekelhelyezési eljárásokban

17:30 Csoportkép + koccintás (pezsgő, alkoholmentes italok)

2017. OKTÓBER 31., KEDD – NYILVÁNOS PROGRAM

A konferencia második napján párhuzamos műhelyfoglalkozásokra (workshopokra) kerül sor,
melyek  lehetőséget  adnak  a  résztvevők  számára,  hogy  megvitassák  a  nők  elleni  erőszak
megelőzésének különböző aspektusait, megosszák a tudásukat és tapasztalatot cseréljenek
egymással, hálózati kapcsolatokat építsenek, valamint közös akciókat tervezzenek. 

09:00–10:00 1. SZEKCIÓ – Interaktív csoportos gyakorlat 

10:00–10:30 Kávészünet

10:30–12:30 2. SZEKCIÓ  

a) Az  online/internetes  erőszak  mint  a  bántalmazás  formája;  a  jelenséggel  szembeni

küzdelem módjai 
b) Helyezzük középpontba a gyerekeket: Az erőszakot elszenvedő gyermekek hatékony

támogatása
c) Mi a heteronormativitás és hogyan érinti ez a leszbikus és transz nőket? 
d) Fiatalok és a szexualizált erőszak 
e) Az egészségügyi szektor szerepe az áldozatok/túlélők támogatásában

12:30–14:00 Ebédszünet

14:00–16:00 3. SZEKCIÓ

a) Integrált  megközelítés  kidolgozása a  fekete  és  az  „etnikai  kisebbségi”  csoportokba

tartozó nőkkel szembeni erőszak kezelésére
b) Az erősségalapú, szükségletalapú megközelítés a nők elleni erőszak kezelésében 
c) A nőszervezetek valódi hatásának megmutatása az adatgyűjtés segítségével
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d) A nemsemlegesség hatása és következményei 
e) A nőszervezetek önállósulása 

16:00–16:30 Kávészünet

16:30–17:00 Az egyes workshopok három fő következtetésének bemutatása 

17:00–18:00 Opcionális program (szervezés alatt) 

19:00 WAVE Parti 

2017. NOVEMBER 1., SZERDA – CSAK A WAVE TAGOK SZÁMÁRA

09:00–11:00 WAVE KÖZGYŰLÉS

11:00–11:30 Kávészünet

11:30–13:00 A WAVE Koordinációs Bizottságának ülése és vitafórumok 

13:00–14:00 Ebéd 

14:00 Kísérőprogram – szervezés alatt 

A konferenciához az alábbiak nyújtottak nagyvonalú támogatást:
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