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A nők helyzete a (szlovák) 

mezőgazdaságban 
• Szlovákiában az agrárágazatban dolgozók létszáma 

(mezőgazdaság és élelmiszeripar) 90ezer: 

o ennek kb. az 1/3a,  a nő, akiknek az életkora eléggé magas  kb .45 év, 

valamint a kvalifikációs struktúrájuk is sokkal rosszabb mint a férfiaké.   

• Jelenleg a dolgozó nők munka- és életkörülményeiről szóló 

adatokról nagyon kevés információ van nyilvántartva.  

• A rendelkezésre álló elemzések szerint a munkaerő-piaci 

helyzetük romlott – például 2016 decemberében 170.860 férfi 

és 176.893 nő volt munkanélküli a 2,7millió aktív dolgozóbol. 

 



Nők a munkaerőpiacon 
• A legutóbbi mezőgazdaságban foglalkoztatott munkanélküli nők 

aránya 2016-ban körülbelül 30% volt a munkanélküliek teljes 
létszámának - e lakosság egy kisebb része csak rövid távon válik 
munkanélkülivé és van bizonyos belső intézkedés a megfelelő 
munkahely megtalálására.  

• Kötődnek rájuk különböző átképzési és tanácsadási programok, 
amelyek célja nem csak a munkaerő általános rugalmassága, de 
mindenekelőtt e személyeknek a visszatérése a  munkaerő-piacra.  

• A vidéki és a mezőgazdasági - a városi környezettől eltérően - 
szociális és politikai mechanizmusok hiányoznak a nők és a férfiak 
közötti munkalehetőségek és életkörülmények közötti 
egyenlőtlenségek szélsőségének a szabályozásában.  

• A vidéki és mezőgazdasági nők nem nagyon radikálisak a 
magatartásukban - gyakran megszokják szerepüket, a békés és 
konfliktusmentes családi környezet megteremtésében bármi áron is. 

• A szlovák vidéket még mindig egy hagyományosan orientált 
család jellemzi, amelynek a férfi mint kenyérkereső fogalmára épül. 
A szerepek megosztása még akkor is fennáll, ha a férfi elveszíti 
munkáját.  



• Azok a nők, akik egyáltalán nem használták ki végzettségüket, 
leggyakrabban a foglalkoztatás hiányát, a lakóhelyük iránti 
elkötelezettségét, gyermekek, ill. öreg szülők gondozását és a 
háztáji gazdaság iránti érdeklődést tüntették fel mint okot.  

• A szakképzetlen nők gyakran átruházták a nem megvalósult 
szakmai vágyukat és törekvéseiket a gyermekeikre.  

Tehát az olcsó, alacsonyan képzett női munkaerő így kompenzálja 
csökkenti vásárlóerejét, és megpróbál javítani a család 
életszínvonalán. 

• Egyrészt, ez a tevékenység egy bizonyos fejlődési szakaszában 
társadalmilag hasznos (a vidék javuló önfentartó önellátási 
képessége) fejlődése, gazdasági értékek teremtése a család és a 
társadalom számára, az életszínvonal emelésére, stb.), de a másik 
oldalon viszont a nők személyiség fejlesztését bizonyos 
fenntartásokkal kell értékelni.  

• A nők munkájában a megelégedettség és a munkaelégedettség 
tényezője egyre inkább a háttérbe szorul. 

 



• Azok a nők, akiknek nagy a munkában vagyis a 

gazdaságban való személyes érdekeltsége, nem érdekük a 

további szakmai fejlődés.  

• A vidéken elő nőknek egy jelentős csoportja, akik fizikailag 

túlterheltek és az életmódjuk sem felel meg a munkaerő 

hasznosítás elveinek, nem helyeznek nagy hangsúlyt az 

egészséges életmód feltételeinek a kialakítására. 

• Különös problémát jelent a női munkaerő költségterhének az 

elemzése. A mezőgazdaságban nem állnak ilyen adatok a 

rendelkezésünkre, azonban a minősített becslések szerint a 

nők átlagos keresete  körülbelül 25% -kal alacsonyabb, mint a 

férfiak jövedelme.  

• A férfiak és a nők javadalmazása közötti különbségek nem 

mutatkoznak meg ilyen nagy mértékben a megkövetelt és 

felelősségteljes munkához. Jelentős különbségek viszont 

vannak a kevésbé igényes munkahelyeken, ahol legalább 

egyötödénél is alacsonyabbak a fizetések  



• Érdekes a helyzet felsőbb vagyis a magasabb  beosztásban: 
o Egy felmérés alapján 1300 mezőgazdasági szervezetnek  mindössze 7% -át képviselték a 

legmagasabb pozíciókban a nők.  
o A nők számára sokkal kedvezőbb a helyzet, középszintű gazdasági  pozíciók  

munkavállalásának a betőltése, mint pl. a közgazdász, kőnyvelő. vagy technikus.  

• Meglepő módon viszonylag nagy számban vannak magángazdálkodó-nők - a 
mezőgazdasági termelők teljes létszámának 35,3% -át képviselik - általában a 
nő vezeti a vállalkozás formális részét, míg a nem mezőgazdasági 
főfoglalkozású férfi a legnehezebb fizikai munkát végzi.  

 
Kiderül, hogy ez az egyik lehetséges perspektívája a nők munkanélküliségének  
csökkentésére a vidéken. 

o A nők karrierambíciója és a közéletben való szereplésének motivációja sokkal kisebb, mint a 
férfiak esetében. Az egyik ok, hogy a nők nem vállalják fel a részvételüket a politika olyan 
kísérőjelenségeiben mint a  hazugság, az irigység, kíméletlenség. Második ok, amiért a nők 
elkerülik a politika világát, hogy ez radikálisan változtatna életükön: a politika veszteséget 
jelent a magánélet és a szabadidő kárára, az eredeti szakma gyakorlását hátráltatja, 
költözködéssel jár és magával vonzza a társadalmi kapcsolatok elvesztését; így a nők 
társadalmi vákuumba kerülnek, régi kapcsolataik megtartása nehéz, ugyanúgy, mint az új, 
őszinte barátságok kialakítása. Következő indokként szerepel a még mindig gyakori előítélet 
és sztereotípia.  
 

 



Az idős nők elszegényedése 
• A nők és férfiak összehasonlításakor kiderül, hogy a nőknek 

nincs nagy igényük a munkahely választásnál - szükség 
esetén azokat a munkahelyeket vállalják, amelyek nem 
felelnek meg a képesítésüknek, és hajlandóak elfogadni a 
rosszul fizetett munkahelyeket és a rosszabb 
munkakörülményeket mint a férfiak.  

• Minél alacsonyabb a képesítésük, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy az életszínvonaluk is csökken.  

• Ha egy munkáltatónak döntenie kell egy férfi és egy nő 
között, gyakran választ egy férfit a nagyobb munkahelyi 
stabilitásért, szemben egy olyan nővel, aki inkább a 
családhoz kötődik.  

• Másrészről viszont egyes esetekben előnyt ad a nőnek a 
hajlandósága miatt, hogy alacsonyabb bérezésen dolgozik, 
rosszabb körülmények között és  alacsony a képessége arra, 
hogy megvédje magát. 

 



• Ugyanakkor egy bizonyos régimódi probléma jelentkezik, 
nevezetesen az öregségi szegénység kérdése.  

• Általánosan ismert, hogy a legfiatalabb gyermek 
korosztályokban a fiú gyermekek dominálnak.  

• Éppen ellenkezőleg, a legidősebb korcsoportokban a nők 
dominálnak. Éppen ezért a nőknek hivatkozniuk kell a 
nyugdíjazási stratégiájukra, mivel gyakran magányosak az 
öregkorban, és ezért elegendő pénzügyi biztonsággal kell 
rendelkezniük.  

Jelenleg a minimál jövedelem címzettjei közül, amelyek az 
egyedüli jövedelemforrás, 90% nő. 
• A női foglalkoztatásban új jelenség, különösen a középfokú és 

felsőoktatási intézményekben dolgozó fiatalok számára, a 
nyugat-európai országok gondozói szolgáltatása 
(úgynevezett au-pair). Ráadásul Kelet-Szlovákia egyes 
régióiban az idősebb nők idősek gondozóiként járnak 
külföldre. 

 


