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Увод 

През 2019 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) реши да отличи 
инициативи, които насърчават Повече жени в европейското общество и икономика. 
Наградата за гражданското общество за 2019 г. се присъжда на изключителни проекти с 
реален принос за овластяването на жените и за популяризиране на техния принос в социалния 
и икономическия живот на ЕС. Много съм доволна, че бяха подадени много, разнообразни и 
качествени кандидатури.

Това е 11-ото издание на Наградата за гражданското общество. Тя беше създадена, за да 
даде възможност за изтъкване и отличаване на дейностите на динамичните организации на 
гражданското общество в Европа и на активните граждани навсякъде в ЕС. Всяка година с 
наградата се акцентира върху различна тема, като досега теми са били например солидарността 
с мигрантите, борбата срещу бедността и социалното изключване, европейските ценности, 
интеграцията на ромите, насърчаването на многообразието и толерантността, както и 
устойчивият растеж и развитие. В началото броят на участниците беше няколко десетки. Тази 
година повишаващият се престиж на наградата пролича в получените 177 кандидатури.

В днешно време е недопустимо жените, които съставляват половината от населението на ЕС, 
все още да страдат от неравенство, дискриминация и основано на пола насилие. Ето защо с 
Наградата за гражданското общество за 2019 г. се изтъква напредъкът към по-равнопоставено 
общество за жените и мъжете. Кандидатите бяха поканени да покажат не само как повишават 
осведомеността за равенството между половете и усилията за постигането му като цяло, но 
и конкретните си постижения в насърчаването на равните възможности и овластяването на 
жените и тяхното участие във всички аспекти на икономическия и социалния живот.

С удоволствие мога да заявя, че равенството между половете е от ключово значение за 
нашата работа в ЕИСК. Неотдавна приехме няколко становища: относно преодоляването 
на разликата в заплащането на жените и мъжете, относно равенството между 
половете на европейските пазари на труда и като цяло относно жените и технологиите 
(„неравнопоставеността между половете в сферата на ИКТ“) и относно въпросите, 
свързани с равенството между половете. С тези становища ЕИСК призова за „по-силен 
ангажимент за равенство между половете от страна на институциите на ЕС, правителствата, 
гражданското общество и частния сектор“. По-рано тази година приехме нов Правилник за 
дейността на ЕИСК, в който се посочва, че „Комитетът гарантира спазването на принципите 
на равенство на половете и на недискриминация, както са определени от правото на 
Европейския съюз, във всички свои политики“.

Ето защо приветствам новината, че новата Европейска комисия – за първи път ръководена 
от жена – ще предложи нова Европейска стратегия за равенство между половете. Освен със 
законодателната си работа, Комитетът с гордост подкрепя целта за равенство между половете 
чрез тазгодишната Награда за гражданското общество.

Исабел Каньо Агилар,
заместник-председателка на ЕИСК
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Какво представлява Наградата за 
гражданското общество на ЕИСК? 

Отчитайки факта, че голяма част от усърдната работа, извършвана от организациите на 
гражданското общество и отделните граждани в Европа, рядко получава заслужено признание, 
през 2006 г. Европейският икономически и социален комитет създаде своята Награда за 
гражданското общество.

Организираното гражданско общество е ключов елемент от стабилната демокрация. На 
равнището на ЕС ЕИСК е единственият орган, който обединява трите измерения на гражданското 
общество – работодатели, профсъюзи и различните интереси, представени в икономическата, 
гражданската, професионалната и културната област. Комитетът е гласът на организираното 
гражданско общество на най-високото равнище на ЕС.

През своето над 60-годишно съществуване ЕИСК има за цел да насърчава консултациите, 
диалога и консенсуса между различните сектори, съставляващи европейското общество. 
Освен социалните партньори, неговите членове представляват широк кръг от интереси, в т.ч. 
общностни и младежки организации, потребителски и професионални сдружения, екологични 
активисти, сдружения на хора с увреждания и много други.

Началото на тазгодишния конкурс, чиято цел е да насърчи Повече жени в европейското 
общество и икономика, беше поставено през юни 2019 г. ЕИСК получи 177 кандидатури от 27 
държави членки, 158 от които отговаряха на критериите за наградата.
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Превръщане на равенството в реалност
Равенството между половете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз, като 
равното заплащане за мъжете и жените първоначално беше въведено през 1957 г. като член на 
Договора от Рим, а принципът на равенство беше формулиран в последващите договори и в 
Хартата на основните права на Европейския съюз (член 23).

Равенството между половете обаче все още не е реалност в Европа, като на пазара на труда и в 
обществото като цяло все още има сегрегация и дискриминация.

„Времето минава, а неравенството във възможностите за мъжете и жените остава“, посочва 
заместник-председателката на ЕИСК Исабел Каньо Агилар. „Множеството кандидатури 
за наградата, които получихме, показват, че равенството между половете е в основата на 
стремежите на гражданското общество. Те изтъкват работата на жените и тяхната иновативна 
роля в обществото. Насърчават динамични, далновидни, смели, неустрашими и силни жени. 
В кандидатурите се разглеждат специфичните нужди на уязвимите жени или на жените в 
неравностойно положение, като се борят срещу дискриминацията и стереотипите, свързани с 
пола, във всички области на живота.“

При равнище на заетост от 68,3 % за жените (и едва 55 % за жените с три или повече деца) 
спрямо 79,2 % за мъжете, жените в ЕС печелят средно 16 % по-малко от своите колеги мъже. Тази 
разлика струва на Европа около 370 милиарда евро годишно, или 2,8 % от БВП. Същевременно 
разликата в пенсиите на мъжете и жените възлиза на недопустимите 38 %, което е отражение 
както на по-ниските заплати, така и на факта, че професионалните кариери на жените често биват 
прекъсвани, тъй като те поемат тежестта за отглеждането на децата или други задължения за 
полагане на грижи. Над 16 % от пенсионираните жени са изложени на риск от бедност и делът им 
расте. Само 31 % от предприемачите са жени и въпреки напредъка в някои държави жените все 
още са незначително малцинство сред лицата, отговорни за вземането на политически решения, 
и ръководителите на дружества. Едва 6 % от ръководните длъжности в големите дружества, 
регистрирани на фондовата борса в ЕС, се заемат от жени, като жените съставляват едва 15 % от 
избраните кметове и 29 % от местните съветници.

Медиите – и особено социалните медии – често затвърждават стереотипните или унизителните 
образи на момичетата и жените, а новите явления като заплахи и породено от омраза насилие 
срещу жени, които имат смелостта да участват в обществения живот, са силно обезпокоителни. В 
някои държави сме свидетели на отстъпление по отношение на равните права на половете, което 
води до потискащото заключение, че при сегашните темпове на напредък от равенството между 
половете ни дели повече от век.

Поради това все по-необходими са положителни действия от страна на всички органи и 
институции на ЕС. В Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 
2019 г. на Европейската комисия се подчертават три приоритетни действия: 

• увеличаване на участието на жените в пазара на труда и равната икономическа 
независимост на жените и мъжете;

• намаляване на разликите между половете по отношение на заплащането, доходите и 
пенсиите и по този начин борба с бедността сред жените;

• насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения.
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Поемане на водеща роля 
ЕИСК винаги е бил защитник на равенството между половете. В своето становище от май 2019 г. 
той призова за политически ангажимент на високо равнище за постигане на равенство между 
мъжете и жените в Европа, като равенството между половете бъде издигнато до самостоятелна 
цел с обвързваща стратегия. Това следва да включва:

• борба с икономическото неравенство, засягащо жените, и с настоящото отстъпление по 
отношение на техните права; ратифициране и прилагане на Конвенцията от Истанбул за 
борба с всички форми на насилие срещу жени (в т.ч. тормоза);

• окончателно премахване на свързаните с пола стереотипи, по-специално в медиите; и 
подпомагане на организациите на гражданското общество, които работят за по-голямо 
равенство между половете.

В изпълнение на тези цели беше отправена покана да кандидатстват за тазгодишната Награда за 
гражданското общество изключителни проекти и инициативи в широк кръг от различни области:

• борба със или повишаване на осведомеността относно стереотипите, свързани с 
пола, дискриминационно социално поведение и предразсъдъци във всички сфери 
на икономическия и социалния живот, включително тези, които могат да ограничат 
развитието на естествените таланти на жените и мъжете, и тези, свързани с техния 
образователен и професионален избор;

• повишаване на осведомеността за последиците от свързаните с пола стереотипи, 
създадени в медийно съдържание;

• насърчаване на участието на жените в традиционно доминирани от мъже професии, 
например в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката и сектора 
на ИКТ, и борба с половата сегрегация в сектори, в които има силно женско присъствие 
и където често възнагражденията са по-ниски, като образование, здравеопазване и 
социални грижи;

• борба срещу вертикалната сегрегация на пазара на труда, насърчаване на равните 
възможности за жените на висококвалифицирани работни места и водещи позиции в 
управителните съвети;

• борба с моделите на полова сегрегация в образованието и обучението;

• насърчаване на икономическата независимост на жените и предприемачеството сред 
тях, особено в нетрадиционни сектори, укрепване на достъпа на жените до финансиране 
и справяне с предизвикателствата, пред които са изправени жените предприемачи;

• борба срещу разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;

• насърчаване на равенството между половете в процеса на вземане на решения;

• справяне със специфичните нужди на жените със семейни отговорности, насърчаване 
на свързаното с пола равновесие между професионалния и личния живот, например 
чрез инициативи за разделяне на грижите и домакинските задачи по справедлив начин 
и чрез развитието на финансово и физически достъпна социална и икономическа 
инфраструктура за упражняването на равни права;

• справяне със специфичните предизвикателства, пред които са изправени уязвимите 
жени като жените с ниска квалификация, самотните майки, жените, завръщащи се на 
пазара на труда, или жените с увреждания, мигрантите, жените от етнически малцинства;

• повишаване на осведомеността, насърчаване на взаимното обучение и разпространение 
на добри практики.
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Създаване на ролеви модели
Както се вижда, предизвикателствата са много. Но въпреки неуспехите, нагласите бавно се 
променят и тези промени се наблюдават във всички сфери на обществото. Изключването на 
жените от обществения живот и от влиятелни позиции все повече се възприема като недопустимо, 
а стереотипите относно ролята на жените в дома и на работното място се преразглеждат. Нещо 
повече, това води до промяна на ролевите модели, които оказват влияние върху момичетата 
и момчетата, докато растат, и преоценка на образователните стандарти, за да се гарантира, че 
те насърчават равните възможности. Например някои европейски университети осъществяват 
проект за увеличаване на броя на жените преподаватели с финансиране от ЕС и национално 
съфинансиране.

Тази трансформация обхваща и търговските дружества и стартиращите предприятия в частния 
сектор. Към наградата на ЕИСК прояви интерес например известен производител на играчки, 
който сега произвежда кукли на момичета, облечени като за традиционни мъжки професии.

Жури от 10 експерти отговаряше за оценката на броя на допустимите кандидати и на качеството 
на инициативите въз основа на трите критерия за присъждане на наградата: устойчивост 
и дългосрочно въздействие; участие и сътрудничество с бенефициенти и други партньори; 
и иновации и творчество. Тази година ЕИСК създаде пет награди, като паричната награда 
възлизаше на 50 000 евро, които се разпределят между победителите. Голямата награда е в 
размер на 14 000 евро, а другите печеливши проекти получават по 9 000 евро.

Голяма част от европейците разбират, че е справедливо жените и мъжете да имат равни права. В 
проучване на Евробарометър от 2017 г. 84 % от респондентите посочват, че равенството между 
половете е важно лично за тях, в т.ч. за 80 % от мъжете. Широкият интерес към Наградата за 
гражданското общество за 2019 г. и качеството и задълбочеността на представените за оценка 
инициативи са доказателство, че европейските граждани предприемат действия за постигане 
на тази цел.
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Лауреати на наградата на ЕИСК за 
гражданското общество 2019 г.
Петте печеливши проекта
Първа награда: Associazione Toponomastica 
femminile („Женска топонимия“) – ИТАЛИЯ

ДА ПОСТАВИМ ЖЕНИТЕ НА КАРТАТА
Toponomastica femminile („Женска топонимия“) е пилотен проект, който популяризира приноса на 
жените към обществото чрез публично признание. Топонимията е науката за имената на географските 
обекти. Асоциацията има за цел да увеличи броя на известните жени, на чиито имена са наречени 
улици, площади, градини, зали, училища, сгради и градски пространства, и да разкаже на по-младите 
поколения историите на техния живот.

Тя е извършила проучване на имената на обществените места в около 90 % от италианските 
общини и е разделила на групи данните за жените, например светици, монахини и благодетелки; 
учени; актриси и певици; художнички; исторически и политически личности; предприемачки; 
митологични или легендарни фигури; писателки и спортистки. Така се откроява малкият брой 
светски и съвременни фигури (около 60 % от женските имена са с религиозен произход). Почти 
напълно липсват учени, предприемачки, художнички и спортистки.

Голямата парична награда от 14 000 евро ще даде възможност на организацията да разшири 
дейността си. „Полученото европейско признание за посоката на работата, която извършваме 
през последните седем години, ще даде нов ентусиазъм на групата“, посочва Мария Пия Ерколини 
от Toponomastica femminile. „Освен това то ще ни даде възможност да извършим проучвания на места, 
за които все още няма данни, и същевременно да актуализираме данните за над 1 000 европейски обекта 
чрез срещи с чуждестранни асоциации за обмен на добри практики и разработване на международен 
сайт.“

Във вече проучените общини асоциацията е установила, че на всеки 100 улици, наименувани на мъже, едва 
7,8 носят имена на жени. Затова асоциацията приканва с писмо кметовете да отстранят този дисбаланс.

„Законите не са достатъчни, за да променят трайно поведението, ако не са подкрепени с паралелна 
промяна във мисленето на хората“, отбелязва Мария Пия Ерколини. „Топонимията неочаквано разкрива – 
и поради това без да поражда идеологическа съпротива – начина, по който обществото възприема своите 
членове, и нейният анализ ни помага да изтъкнем и да се борим срещу динамиката на половата сегрегация 
на пазара на труда и в социалната и емоционалната сфера, като развием самочувствие у момичетата и 
уважение у момчетата.“

До момента тези дейности получиха много положителен отклик. Много общини се включиха в годишната 
осмомартенска кампания под надслов „Три жени, три улици“, която насочва вниманието към имената на 
три жени от местно, национално и международно значение. Други подкрепиха образователния конкурс 
на асоциацията в училищата: „Sulle vie della parità – По пътя към равенството“, който дава възможност 
на учениците да участват в местния избор на топонимия, като по този начин се стимулира активното 
гражданство. Членовете на асоциацията се приканват да участват в срещи, изложби, дебати и други 
публични инициативи.

Toponomastica femminile вече включва 12 италиански и няколко чуждестранни университета в своето 
проучване с цел разпространение на добри практики в Европа. Целта е да се променят стереотипите, 
да се намалят предразсъдъците и дискриминационното поведение и да се повишат самочувствието и 
стремежите сред момичетата, като същевременно се повиши съзнанието на мъжете и жените.

www.toponomasticafemminile.com 
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Втора награда: Ogólnopolski Strajk Kobi-
et (Полско движение „Женска стачка“, 
ПДЖС) – Овластяване на невидимите и 
пренебрегваните активистки в малките и 
средноголемите градове – ПОЛША 

ЖЕНИТЕ, БОРЕЩИ СЕ ЗА ПРОМЯНА

Стачката на полските жени от октомври 2016 г. („Черният понеделник“) в 150 града се превърна в 
световна новина. Тя беше обявена от местна коалиция от жени, които планираха и организираха над 1 500 
протеста, шествия и демонстрации в цяла Полша. Те призоваваха за права на жените, независима съдебна 
система и свобода на събранията и осъдиха нарастващия неофашизъм, сексуалните злоупотреби с деца 
от църквата и последващото им прикриване.

Като най-голямото женско движение в Полша ПДЖС показва, че обикновените жени са основна сила за 
социална промяна. „Тази награда ни кара да се чувстваме забелязани“, посочва Марта Лемпарт от полското 
движение „Женска стачка“. „Жените вършат най-трудната активистка работа, при която няма телевизионни 
камери, няма големи медии, няма художествени фотографии, няма признание освен ужасните послания 

на омраза в интернет и извън него. Обикновените жени – учителки, продавачки, майки, медицински 
сестри, готвачки и водачки на МПС, които въплъщават промяната, която искат да настъпи в малките 

и средноголемите градове на Полша – най-накрая ще бъдат забелязани и оценени за своята 
жертвоготовност, смелост, идеи, усилия и успехи. Става въпрос за признание в международната 

история за тези, които не търсят слава, но заслужават да бъдат забелязани, чути и подкрепяни, 
въпреки че идват не от столицата, а от селищно място с пощенски код на малък град.“

За по-малко от три години ПДЖС набира чрез колективно финансиране и изразходва почти 
100 000 евро. Наскоро те се регистрираха като фондация, за да имат право на допълнително 
финансиране. „Наградата [9 000 евро] ще ни даде възможност да подкрепим много по-добре 

борещите се промяна на предна линия, ежедневните защитници на правата на човека в техните 
борби, в техните малки и големи чудеса“, заявява Марта Лемпарт. „Тя ще ни помогне да изградим 

още по-силна мрежа за взаимна подкрепа в рамките на ПДЖС – като обхванем над 200 града в 
Полша (95 % от тях малки и средноголеми градове), където смелите жени планират, организират, 

действат и постигат успехи.“

Малките и средните градове съставляват 90 % от местата, където се проведоха действия на Черния 
понеделник. Над 80 % от жените, организирали протестите, са направили това за пръв път в живота си. 
След това те са се превърнали в ядрото на масовото гражданско движение ПДЖС: сега 450 жени формират 
местното ръководство на групата имат активисти в повече от 150 града в Полша. За тях ПДЖС е бюро за 
помощ и център за подкрепа, а не управленска структура, организирана от горе надолу. Средствата се 
използват за местни действия, в т.ч. семинари, срещи, филмови прожекции, обучения и разпространение 
на плакати и брошури.

ПДЖС беше и основно действащо лице в подписката за законопроекта „Да спасим жените“ за легализиране 
на абортите в Полша. ПДЖС провежда кампании за това повече улици да носят имена на жени и изразява 
позиции относно предложеното законодателство от парламента на Полша. Със своите над 80 000 
потребители страницата на ПДЖС във „Фейсбук“ е една от най-големите полски страници на интересуващи 
се от гражданското общество.

strajkkobiet.eu
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Трета награда: Асоциация НАЯ – 
„Вълшебните приказки“ – БЪЛГАРИЯ
ДА РАЗКАЖЕШ РАЗЛИЧНА ПРИКАЗКА
Асоциация НАЯ предоставя психосоциална подкрепа, помощ и консултации на уязвими 
групи от обществото. Целта ѝ е създаване на социална среда, която насърчава равни права 
и възможности за жените и мъжете във всички сфери на икономическия и социалния живот и 
превенция на насилието, основано на пола.

„Идеята за постигане на равенство между половете все още не се приема еднозначно от 
обществото в България, а на равнището на държавата, политическите партии, институциите и 
отделните граждани липсва разбиране и подкрепа“, обяснява Светла Сивчева, председателка на съвета 
на асоциацията. „Тази тема често се заменя от други явления, които изместват фокуса от наистина важните 
задачи, които ни предстоят, за да постигнем равенство между половете. Много се радваме, че получихме 
тази награда, защото тя представлява признание за нашата работа и морално удовлетворение за усилията 
ни да покажем колко е важно и ценно за развитието на обществото мъжете и жените да имат равни 
възможности. Светът ще стане по добро място за живеене, за нас и за нашите деца, само ако жените и 
мъжете развият пълния си потенциал.“

Проектът на НАЯ „Вълшебните приказки“ поставя въпроса за равенството между половете пред 
децата, родителите и учителите в детските градини и началните училища. Децата и техните родители 
се поощряват да бъдат критични и да оспорват социалните норми, които насърчават неравенството в 
детска възраст. Учители и експерти в областта на равенството между половете участват в анализ на девет 
класически приказки с деца на възраст предимно от пет до седем години. В проекта са участвали триста 
ученици от училища в България, Гърция и Италия, като е използван практически набор от инструменти за 
подобряване на разбирането на децата за равенството между половете.

Стереотипните роли създават неравенство още от най-ранна детска възраст и са ограничаващи за двата 
пола – те пречат на момчетата и момичетата да изразяват себе си свободно и ги насърчават да действат 
конвенционално. Вследствие на това децата пренасят тези нагласи в зрялата си възраст, което затвърждава 
неравенството между жените и мъжете в различните сфери на икономическия и социалния живот.

„Чрез работата си насърчаваме децата да разберат, че пред жените има голямо разнообразие от 
възможности“, посочва Светла Сивчева. „Като използваме приказки, насочваме вниманието на децата към 
нестереотипните роли на жените и по този начин насърчаваме момичетата да търсят роли, различни от 
традиционните, за да изразят личния си потенциал. Обръщаме внимание и на скритите и по-незабележими 
форми на насилие срещу момичетата и жените, които се осъществяват от ранна възраст.“

НАЯ инвестира в ранна превенция на насилието, основано на пола, чрез насърчаване на способността на 
децата да изграждат здрави взаимоотношения въз основа на уважение. Тя обменя опит и разпространява 
сред другите държави – членки на ЕС, иновативни практики в обучението по въпросите на половете в 
ранна детска възраст.

Другите ѝ дейности включват подкрепа и защита на жертви на домашно насилие, работа с извършителите, 
кампании за застъпничество за жени в политиката на местно равнище и подпомагане на програми за деца 
и семейства чрез иновативни практики за здравни, социални и образователни грижи.

www.naia-tg.com
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Четвърта награда: Ohjelmisto- ja e-business 
ry (Финландско сдружение за софтуер и 
електронен бизнес) – #mimmitkoodaa (код 
„Жена“) – ФИНЛАНДИЯ 
ПРОБИВ В ИТ ИНДУСТРИЯТА
Липсата на многообразие е голям проблем за финландската (и световната) индустрия за информационни 
технологии. Според стереотипите обучението по информационни технологии е доминирано от мъже и 
много момичета отпадат от курсовете по науки, технологии, инженерство и математика още в средното 
училище. Понастоящем около 20 % от служителите във финландските софтуерни дружества са жени, но 
едва половината от тях се занимават с действително разработване на софтуер. В техническите екипи 

съотношението е 1 жена на 9 мъже.

Финландското сдружение за софтуер и електронен бизнес (Ohjelmisto- ja e-business ry) е създало 
програмата #mimmitkoodaa („Жените кодират“) през 2018 г., за да се пребори със стереотипа, 

че всички създатели на софтуер са мъже, да увеличи броя на жените в софтуерната индустрия 
на Финландия и да противодейства на хоризонталната сегрегация на пазара на труда и на 
половата сегрегация в обучението. #mimmitkoodaa насърчава жените да търсят възможности 
в софтуерната индустрия, като осигурява безопасна среда за обучение по разработване на 
софтуер заедно с техни колеги. В рамките на две години мрежата се разрасна и вече включва 
над 4 000 жени.

„Изключително сме благодарни за тази награда, чувстваме се привилегировани и още по-
мотивирани да продължим работата си с #mimmitkoodaa“, казва управляващият директор Расмус 

Ройха. „Нашата програма ще има още по-голямо въздействие с нейното разрастване и разширяване 
на обхвата. Благодарение на наградата на ЕИСК програмата е представена в положителна светлина в 

медиите, което ще спомогне за привличане на повече ангажирани партньори.“

От сдружението вярват в силата на примера и търсят и публикуват вдъхновяващи истории за кариери 
на жени, с които другите да се отъждествят. Групите в социалните медии (https://mimmitkoodaa.
ohjelmistoebusiness.fi/blogi/) позволяват на жените, които са започнали да се обучават самостоятелно 
и в училища, да общуват помежду си, както и да се развиват професионално в ново направление. Жените 
вече са започнали да възприемат ИКТ като възможност за професионално развитие и мрежата им дава 
възможност да обменят опит и да се насърчават и вдъхновяват взаимно, като достигат и до по-млади 
жени.

През 2018 – 2019 г. 32 софтуерни дружества са предоставили на жените от #mimmitkoodaa безплатни 
еднодневни семинари по програмиране. Броят на участващите финландски и международни дружества 
за ИКТ се увеличава, тъй като работодателите виждат огромните възможности за увеличаване на 
многообразието чрез мрежата. Чрез програмата #mimmitkoodaa дружествата намират стажанти и 
служители, а на свой ред тези жени действат като положителни посланици за общността на програмистите.

„Програмата #mimmitkoodaa успешно привлича повече талантливи жени в доминираната от мъже 
софтуерна индустрия и намалява сегрегацията на пазара на труда в областта на ИТ“, потвърждава Расмус 
Ройха. „Нашата програма ориентира жените към по-добре платени работни места и по-добри кариери 
в една разрастваща се индустрия със светло бъдеще. С разпространението на цифровизацията в ЕС 
#mimmitkoodaa помага да се преодолее неравенството в структурите на властта в професионалния живот 
и обществото, като насърчава повече жени да достигнат до основата на една развиваща се работна среда.“

mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/in-english

10

https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/blogi/
https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/blogi/
https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/in-english/


Пета награда: The Brussels Binder – БЕЛГИЯ 
МНОГООБРАЗИЕТО ВОДИ ДО ПО-ДОБРИ ПОЛИТИКИ

Brussels Binder („Брюкселски класьор“) представлява база от данни за жени експерти в области на 
политики, които са на разположение за да бъдат жените по-добре представени в обсъжданията на 
европейските политики и тези обсъждания да бъдат по-разнообразни и иновативни. Организацията се 
ръководи от група всеотдайни доброволци с убеждението, че по-голямото многообразие ще подобри 
качеството на европейските политики.

„The Brussels Binder се стреми към промяна в културата, при която равнопоставеното представителство 
на половете се превръща в норма“, обяснява Юлиане Шмит, представителка на организацията. „Наградата 
на ЕИСК е признание за значението на нашата борба. Спечелването на тази награда означава за нас, че 
въпросът за представителството на жените е поставен на челно място в дневния ред, но същевременно 
като признание за нашата работа тя допринася за динамичното гражданско общество в цяла Европа.“

Амбициозната цел на организацията е да се превърне в отправен източник за подобряване на 
равнопоставеността между половете в обсъжданията на европейските политики, като в дейността си се 
ръководи от основните ценности равенство, иновации, многообразие и овластяване.

„Според нас по-многообразните обсъждания на политиките подобряват съдържанието на политиките и 
са от полза за цялото общество“, посочва Юлиане Шмит. „Ако жените са по справедливо представени още 
от самото начало на замисъл, в законите и политиките ще се отчитат техните специфични нужди и мнения, 
за да не се окажем общество, което е изградено само за мъжете.“

The Brussels Binder спомага за увеличаване на представителството на жените в обсъжданията 
на политиките не само в Брюксел, но и навсякъде другаде в Европа. Екипът поддържа уебсайт, 
провежда обучения, работни семинари и предоставя набори от инструменти за конференции, 
осигурява гост-оратори и организира други прояви, които изграждат общност от жени 
професионалисти и експерти.

Всичко започнало през 2015 г. като неформална мрежа от жени, работещи в базирани в Брюксел 
експертни центрове, които периодично се събирали по теми от общ интерес. Разочаровани от 
липсата на баланс между половете в дискусионните панели или в медиите в Брюксел, както и 
от често чуваното оправдание, че „нямало жени експерти“, на тях им хрумва да създадат база от 
данни за жени експерти в области на политиките.

Според Brussels Binder възприемането на някого за „авторитет“ в области на политиките е повлияно 
от дълбоки предубеждения. Привилегиите за мъжете в „балона на ЕС“ (хората, които работят в 
институциите на ЕС и около тях) са повсеместни и много хора дори не ги забелязват.

Този малък консорциум бързо се разраснал и сега включва представители на всички големи експертни 
центрове в Брюксел, като получава подкрепа от други институции, включително от Европейския парламент, 
Съвета на ЕС, Европейската комисия и НАТО, партньорски НПО, както и корпоративни партньори като 
Google и FTI Consulting.

През следващите две години ще осъществява финансиран от Европейската комисия проект, наречен 
„Brussels Binder Beyond“. С него ще се създаде онлайн хранилище на бази от данни за жени експерти в 
Европа и ще се изгради приобщаваща среда, стимулираща трансфера на знания и обмена на най-добри 
практики между единомислещи организации в Европа.

www.brusselsbinder.org
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