
ÖN SZAVAZOTT A CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT-DÍJ KÖZÖNSÉGDÍJASÁRA?

Ha igen, nézze meg a szavazás eredményét – 2016. január 7-től a mediaacsaladert.hu-n!

Hátha épp Ön az a szerencsés, aki egy hétvégét tölthet a 
Lifestyle Hotel Mátra���� superior hegyvidéki életmódszállodában. 
Reméljük, örömmel olvassa a szavazás után megküldött 
januári Képmás digitális változatát! 

KI NYERI EL 
A CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT-DÍJ 2015-ÖT?

Kiderül a Díjátadó Esten, 2016. január 21-én. 
Eredmények és képek az eseményről január 22-én 
a mediaacsaladert.hu-n.

MÉDIATÁMOGATÓK:

AZ ESEMÉNY ÉS A KÜLÖNDÍJ TÁMOGATÓI:

KIEMELT TÁMOGATÓK:

2016-tól a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány segítségével a Családbarát Médiáért Díjat a határon túli magyar megjelenésekre is kiterjesztjük.

MOSTANTÓL A HATÁRON TÚLRÓL IS VÁRUNK JELÖLÉSEKET!

KIEMELT TÁMOGATÓK:

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK:

TÁMOGATÓK: 

Szöveg - Szabó Emese / Kép - Páczai Tamás

Sokszor még a többségi társadalomban is komoly vitát kavar, ha egy nő az 
anyaszerep mellett karrierre is vágyik, a hagyományos cigány családból 
származó diplomás roma nők esetében pedig fokozottan így van ez. Náluk 
végképp kérdéses, hogy ilyen tervek mellett hogyan tudnak megfelelni 
annak a női szerepnek, amit közösségük elvár tőlük. Ezt a témát járta körül 
írásában Neuberger Eszter, akinek Abcúg.hu-n megjelent írása a Családbarát 
Médiáért-díj januári jelöltje lett.

CSALÁD KONTRA 
DIPLOMA?

Legyen a média a családért!

Az Abcúg alapból is sokat foglalkozik romákat érintő tár-
sadalmi kérdésekkel, jelen esetben viszont a szokásostól 
eltérő nézőpontból közelítették meg a témát. Az ötletet 
Durst Judit antropológus előadása adta, Eszter első kör-
ben erről írt beszámolót. „Az általa bemutatott kutatás 
arról szólt, hogy a hagyományos társadalmi szerepek és 
a modern női lét közti egyensúlyozás a romáknak miért 
okoz különösen nagy problémát. Ezt a témát gondol-
tuk tovább: kitaláltuk, hogy mi is megkeresünk olyan 
diplomás roma nőket, akik hitelesen mesélhetnek erről a 
kérdéskörről” – mondja Eszter.
Megszólalókat nehezen találtak, lévén kevés olyan 
cigány származású asszony van, aki viszonylag mély-
ről indulva szerzett magas képesítést. Ez is mutatja, 
hogy ez az út mennyire nehéz: akik képesek bejutni 
az egyetemre, jellemzően már inkább az alsóbb 
középosztályból származnak, szüleik nem a legsze-
gényebbek, nem a hagyományos roma közösségek-
ben élnek. Három interjúalanyukból kettő például 
a szerző szakkollégiumi tanára volt, az ismeretség 
csupán erre volt visszavezethető. 

Neuberger Eszter a HVG-nél kezdte pályáját, először gyakornokként, majd a lap munkatársaként írta cikkeit; 
az Abcúgnál tavaly február óta dolgozik, főleg riportokat készít. Két éve végzett az ELTE-n, az egyetemi 
lapokba pedig már korábban is írt. Jelenleg a CEU kisebbségpolitika szakának hallgatója.

„Ezek a problémák nem csak a romáknál vannak jelen, 
hanem a hagyományos, ámde szegényebb családok-
nál is. Viszont a cigány nők előtt álló nehézségeket így 
is fontos kiemelni, mert esetükben a hagyományos 
szerepekből való kilépés az identitásvesztés veszélyét is 
magában hordozza. Ettől a többségi társadalom tagja-
inak nem kell tartaniuk” – emeli ki Eszter. Hozzáteszi, 
hogy a diplomára vágyó cigány nők szülei és rokonai 
attól félnek, hogy családtagjuk „elmagyarosodik”, 
elveszti identitását. Mindez komoly lelki nehézséget 
jelent a tanulni vágyó nőknek, a konfl iktusoktól való 
félelem akár vissza is tarthatja őket a továbbtanulástól. 
Egyszerűen azért, mert a legtöbb cigány közösségben a 
nő egy anya, aki otthon van és ellátja a családot.
Eszter szerint a tanulni vágyó romáknak az olyan szerve-
zetek jelenthetik a legnagyobb segítséget, mint például 
az egyetemista cigányok szakkollégiumaként működő 
Romaversitás, vagy az egyéb értelmiségi roma közössé-
gek. Sokan általuk tudják úgy megtartani identitásukat, 
hogy közben más utat járnak, mint az hagyományos 
közösségeikben megszokott.  

A CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT DÍJ 2016 FŐTÁMOGATÓJA A TELEKOM


