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Wstęp 

W tym roku, w roku 2019, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) postanowił 
uhonorować inicjatywy, które promują zwiększenie liczby kobiet w społeczeństwie i gospodarce 
europejskiej. Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. przyznawana jest w uznaniu 
za wybitne projekty, które faktycznie przyczyniły się do wzmocnienia pozycji kobiet i zwiększenia 
ich widoczności w życiu społecznym i gospodarczym UE. Jestem zachwycona zasięgiem i jakością 
wielu z nich.

Jest to 11. edycja Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Nagrodę tę powołano do 
życia, by prezentować i doceniać działania dynamicznych europejskich organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i aktywnych obywateli w całej UE. W kolejnych edycjach konkursu kładzie się 
nacisk na różne tematy, w przeszłości były to np.: solidarność z migrantami, zwalczanie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, europejskie wartości, integracja Romów, promowanie różnorodności i 
tolerancji oraz zrównoważony wzrost i rozwój. Na początku istnienia konkursu liczbę uczestników 
można było liczyć w dziesiątkach. W tym roku coraz wyższy status tej prestiżowej nagrody znajduje 
odzwierciedlenie w otrzymanych 177 zgłoszeniach.

W dzisiejszych czasach niedopuszczalne jest, by kobiety, które stanowią ponad połowę populacji 
UE, nadal cierpiały z powodu nierówności, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Z tego 
względu w ramach Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. podkreśla się postępy 
w kierunku bardziej równego społeczeństwa dla kobiet i mężczyzn. Uczestnicy konkursu zostali 
poproszeni o pokazanie nie tylko tego, w jaki sposób podnoszą świadomość i walczą o równość 
kobiet i mężczyzn, ale również swoich konkretnych osiągnięć we wspieraniu równości szans 
oraz wzmocnienia pozycji i uczestnictwa kobiet we wszystkich aspektach życia gospodarczego i 
społecznego.

Z przyjemnością stwierdzam, że równość płci ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy w EKES-
ie. Niedawno przyjęliśmy kilka opinii: „Wyeliminowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć”, „Równość płci na europejskich rynkach pracy” i, ogólniej, opinie w sprawie 
kobiet i technologii („Przepaść cyfrowa między kobietami a mężczyznami”) oraz kwestii 
równości płci. Publikując te opinie, EKES wezwał do „zdecydowanego zaangażowania instytucji, 
rządów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego na rzecz równości kobiet i mężczyzn”. 
Na początku tego roku przyjęliśmy nowy regulamin wewnętrzny EKES-u, w którym stwierdza się, że 
„Komitet zapewnia we wszystkich swoich strategiach politycznych poszanowanie zasady równości 
płci oraz zasady niedyskryminacji, zapisanych w prawie Unii Europejskiej”.

W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję wiadomość, że nowa Komisja Europejska, na której czele 
po raz pierwszy stoi kobieta, przedstawi nową europejską strategię na rzecz równouprawnienia 
płci. Oprócz prowadzenia prac legislacyjnych poświęconych wzmocnieniu pozycji kobiet Komitet 
z dumą wspiera cel, jakim jest równość płci, poprzez tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Isabel Caño Aguilar
Wiceprzewodnicząca EKES-u
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Czym jest Nagroda EKES-u dla 
Społeczeństwa Obywatelskiego? 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zainicjował swoją Nagrodę dla Społeczeństwa 
Obywatelskiego w 2006 r. w obliczu faktu, że znaczna część ciężkiej pracy wykonywanej przez 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego i pojedynczych obywateli w całej Europie rzadko spotyka 
się z uznaniem, na jakie zasługuje.

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie jest zasadniczym elementem zdrowej demokracji. Na 
szczeblu UE EKES jest jedynym organem, który łączy trzy wymiary społeczeństwa obywatelskiego 
– pracodawców, związki zawodowe i różnorodne interesy reprezentowane w sferze gospodarczej, 
obywatelskiej, zawodowej i kulturalnej. Komitet jest głosem zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego na najwyższym szczeblu UE.

W ciągu ponad 60 lat swojego istnienia EKES wspierał konsultacje, dialog i konsensus między różnymi 
sektorami tworzącymi społeczeństwo europejskie. Oprócz partnerów społecznych jego członkowie 
reprezentują szeroki zakres interesów, w tym organizacje społeczne i młodzieżowe, stowarzyszenia 
konsumenckie i zawodowe, aktywistów z zakresu ochrony środowiska, stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych i wiele innych.

Tegoroczny konkurs, którego celem jest promowanie większej liczby kobiet w europejskim 
społeczeństwie i gospodarce, został otwarty w czerwcu 2019 r. EKES otrzymał 177 zgłoszeń z 27 
państw członkowskich, przy czym 158 z nich kwalifikowało się do udziału.
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Urzeczywistnienie równości szans
Równość płci jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Zasada równości wynagrodzeń dla 
mężczyzn i kobiet została wprowadzona w 1957 r. jako artykuł w traktacie rzymskim, a zasada równości 
była umieszczona w kolejnych traktatach i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 23).

W Europie równość płci wszakże nie jest jeszcze rzeczywistością, a segregacja i dyskryminacja utrzymują 
się zarówno na rynku pracy, jak i ogólnie w społeczeństwie.

„Mija czas. Brak równości szans między kobietami a mężczyznami utrzymuje się w dalszym ciągu” – 
mówi wiceprzewodnicząca EKES-u Isabel Caño Aguilar. „Liczne zgłoszenia, które otrzymaliśmy, pokazują, 
że równość płci leży u podstaw aspiracji społeczeństwa obywatelskiego. W zgłoszeniach podkreśla się 
pracę kobiet i ich innowacyjną rolę w społeczeństwie. Promuje się kobiety dynamiczne, z wizjonerskimi 
pomysłami, odważne, śmiałe i silne. Zgłaszane inicjatywy służą zaspokajaniu szczególnych potrzeb 
kobiet znajdujących się w trudnej lub niekorzystnej sytuacji oraz zwalczaniu dyskryminacji ze względu 
na płeć i stereotypów związanych z płcią we wszystkich dziedzinach życia”.

Wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi 68,3% (a zaledwie 55% wśród kobiet z co najmniej trojgiem 
dzieci) w porównaniu z 79,2% w przypadku mężczyzn. Kobiety w UE zarabiają średnio o 16% mniej 
niż mężczyźni. Różnica ta kosztuje Europę około 370 mld euro rocznie, czyli 2,8% PKB. Jednocześnie 
różnica w wysokości emerytur ze względu na płeć wynosi 38 %. Ta niemożliwa do zaakceptowania 
wartość odzwierciedla zarówno niższe wynagrodzenie, jak i fakt, że kariera zawodowa kobiet jest często 
przerywana, ponieważ ponoszą one ciężar wychowywania dzieci lub innych obowiązków związanych 
z opieką. Ponad 16% kobiet na emeryturze jest zagrożonych ubóstwem, a odsetek ten rośnie. Jedynie 
31% przedsiębiorców to kobiety, a pomimo postępów w niektórych krajach kobiety nadal stanowią 
niewielką mniejszość wśród decydentów politycznych i dyrektorów przedsiębiorstw. Zaledwie 6% 
dyrektorów generalnych w dużych przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie w UE to kobiety. Kobiety 
stanowią zaledwie 15% wybieranych burmistrzów i 29% radnych na szczeblu lokalnym w całej Europie.

Media – a zwłaszcza media społecznościowe – często wzmacniają stereotypowe lub poniżające 
wizerunki dziewczynek i kobiet, a nowe zjawiska, takie jak groźby i wynikające z nienawiści nadużycia 
wobec kobiet, które mają odwagę włączyć się w życie publiczne, są bardzo niepokojące. W niektórych 
krajach jesteśmy świadkami ostrego sprzeciwu wobec równych praw kobiet i mężczyzn, co prowadzi do 
smutnego wniosku, że biorąc pod uwagę obecne wskaźniki postępu, znajdujemy się obecnie ponad sto 
lat od osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Zwiększa to potrzebę pozytywnych działań ze strony wszystkich organów i instytucji UE. W dokumencie 
Komisji Europejskiej „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w latach 2016–2019” 
zwrócono uwagę na trzy działania priorytetowe:

• zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pracy oraz równą niezależność ekonomiczną kobiet 
i mężczyzn;

• zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia, zarobków i emerytur ze względu na płeć, a tym 
samym zwalczanie ubóstwa wśród kobiet;

• promowanie równości kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.
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Odgrywanie wiodącej roli 
EKES zawsze propagował równość płci. W opinii z maja 2019 r. wzywał do zaangażowania politycznego 
na wysokim szczeblu na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w całej Europie – zaangażowania 
prowadzącego do uznania równouprawnienia płci za samodzielny cel, któremu towarzyszy wiążąca 
strategia. Takie działania powinny objąć:

• zwalczanie nierówności ekonomicznej dotykającej kobiety i obecnego wrogiego nastawienia 
do ich praw; ratyfikowanie i wdrożenie konwencji stambulskiej w sprawie wszelkich form 
przemocy wobec kobiet (w tym molestowania);

• ostateczne rozprawienie się ze stereotypami związanymi z płcią, głównie za pomocą mediów; 
wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz większej równości 
płci.

Z myślą o osiągnięciu tych celów organizatorzy konkursu o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego 
prosili o zgłoszenia dotyczące wyjątkowych projektów i inicjatyw w różnych dziedzinach. Chodzi tu o:

• zwalczanie lub uświadamianie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań 
społecznych i uprzedzeń we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, w 
tym tych, które mogą ograniczać rozwój naturalnych talentów kobiet i mężczyzn oraz tych 
związanych z ich wyborami w zakresie kształcenia i ścieżki kariery,

• uświadamianie konsekwencji stereotypów związanych z płcią powstałych za pośrednictwem 
treści medialnych,

• promowanie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, takich 
jak nauki STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) i technologie 
informacyjno-komunikacyjne, oraz zwalczanie segregacji płciowej w sektorach o silnej 
obecności kobiet i często niższych zarobkach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i opieka 
społeczna,

• zwalczanie segregacji pionowej na rynku pracy, promowanie równych szans udziału kobiet w 
zawodach wymagających wysokich kwalifikacji oraz zajmowaniu kierowniczych stanowisk w 
zarządach przedsiębiorstw,

• zwalczanie segregacji płciowej w kształceniu i szkoleniu,

• promowanie niezależności ekonomicznej i przedsiębiorczości kobiet, szczególnie w sektorach 
innych niż tradycyjne, ułatwianie dostępu kobiet do finansowania oraz zajmowanie się 
wyzwaniami, przed którymi stoją kobiety przedsiębiorcy,

• zwalczanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć,

• propagowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych,

• zaspokajanie konkretnych potrzeb kobiet pełniących obowiązki rodzinne, promowanie 
równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym związanej z płcią, na przykład przez 
inicjatywy na rzecz sprawiedliwego podziału opieki nad dziećmi i obowiązków domowych 
oraz przez rozwój przystępnej cenowo i dostępnej infrastruktury społecznej i gospodarczej 
służącej do korzystania z równych praw;

• zajmowanie się specyficznymi wyzwaniami stojącymi przed kobietami znajdującymi się w 
niekorzystnej sytuacji, takimi jak kobiety o niskich kwalifikacjach, samotne matki, kobiety 
ponownie wchodzące na rynek pracy, kobiety niepełnosprawne, migrantki i kobiety należące 
do mniejszości etnicznych,

• podnoszenie świadomości, propagowanie wzajemnego uczenia się i rozpowszechnianie 
dobrych praktyk.
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Tworzenie wzorów do naśladowania
Jak widać, wyzwania są liczne. Jednak pomimo niepowodzeń postawy powoli się zmieniają i zmiany 
te są widoczne we wszystkich sferach życia społecznego. Coraz częściej uznaje się za nieakceptowalne 
wykluczanie kobiet z życia publicznego i niedopuszczanie ich do pełnienia znaczących funkcji, a 
stereotypy na temat roli kobiet w domu i w pracy są coraz częściej poddawane krytycznej analizie. 
Ponadto oznacza to zmianę wzorów do naśladowania, które wpływają na dziewczęta i chłopców w 
miarę wzrostu, oraz ponowną ocenę standardów edukacyjnych, tak aby promowały one równe szanse. 
Na przykład niektóre europejskie uniwersytety realizują z udziałem współfinansowania krajowego i 
unijnego projekt mający na celu zwiększenie liczby profesorek.

Transformacja ta obejmuje również przedsiębiorstwa handlowe i przedsiębiorstwa typu start-up w 
sektorze prywatnym. EKES otrzymał np. zgłoszenie od renomowanego producenta zabawek, który 
obecnie produkuje lalki wyobrażające nastolatki ubrane w stroje mające im umożliwić wykonywanie 
prac tradycyjnie kojarzonych z mężczyznami.

Jury złożone z 10 ekspertów oceniło liczbę kwalifikujących się kandydatów oraz jakość inicjatyw na 
podstawie trzech kryteriów przyznawania nagrody: zrównoważoności i długofalowego oddziaływania, 
uczestnictwa i współdziałania z beneficjentami i innymi partnerami oraz innowacyjności i 
kreatywności. W tym roku EKES przyznał pięć nagród. Łączna pula nagród wyniosła 50 000 EUR, 
kwota ta została podzielona pomiędzy zwycięzców. Wartość najwyższej nagrody wynosi 14 000 EUR, 
a każdej z pozostałych nagród – 9 000 EUR.

Znakomita większość Europejczyków rozumie sprawiedliwość równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 
W badaniu Eurobarometr z 2017 r. 84%, respondentów, w tym 80% mężczyzn, stwierdziło, że 
równouprawnienie płci jest dla nich osobiście ważne. Powszechne zainteresowanie Nagrodą dla 
Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. oraz jakość i waga inicjatyw przedstawianych do oceny 
stanowią dowód na to, że Europejczycy podejmują działania w celu osiągnięcia tego celu.
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Laureaci Nagrody EKES-u dla Społeczeńst-
wa Obywatelskiego 2019
Pięć zwycięskich projektów
1. nagroda: Associazione Toponomastica 
femminile (Toponimia kobiet) – WŁOCHY

UMIESZCZENIE KOBIET NA MAPIE
Toponomastica femminile (Kobieca toponimia) to pionierski projekt, który zwiększa widoczność udziału 
kobiet w społeczeństwie dzięki publicznemu uznaniu. Toponimia to nauka badająca nazwy miejscowe. Celem 
stowarzyszenia jest zwiększenie liczby wybitnych kobiet, które są upamiętnione nazwami ulic, placów, ogrodów, 
hal, szkół, budynków i miejskiej przestrzeni, oraz opowiedzenie historii ich życia młodszym pokoleniom.

Przeprowadziło ono badania nad nazwami miejsc publicznych w około 90% włoskich gmin, grupując 
upamiętnione w ten sposób kobiety w zbiory: świętych, zakonnic i filantropek; naukowczyń; aktorek i 
performerek; artystek; postaci historycznych i działaczek politycznych; kobiet przedsiębiorców; postaci 
mitologicznych i legendarnych; pisarek i sportsmenek. Podkreślono niewielką liczbę osób świeckich i 
działających w epoce nowoczesności (około 60% patronek to osoby związane z religią). Niemal w ogóle 
nie ma kobiet działających jako naukowcy i przedsiębiorcy, artystek i sportsmenek.

Nagroda pieniężna w wysokości 14 000 EUR umożliwi organizacji dalsze rozszerzenie jej 
działalności. „Uznanie ze strony Europy za działania, które podjęliśmy w ciągu ostatnich siedmiu lat, 
dostarczy nam nowego entuzjazmu” – stwierdziła Maria Pia Ercolini z organizacji „Toponomastica 
femminile”. Ponadto pozwoli nam prowadzić badania w miejscach, gdzie nadal nie ma spisów, 
oraz zaktualizować dane obejmujące ponad 1000 miejscowości europejskich poprzez spotkania z 
zagranicznymi stowarzyszeniami w celu wymiany najlepszych praktyk i stworzenia międzynarodowej 
strony internetowej”.

W już przebadanych gminach stowarzyszenie ustaliło, że na każde 100 ulic, które nazwano nazwiskami 
mężczyzn, przypada zaledwie 7,8 ulic upamiętniających kobietę. W związku z tym wysłało pismo do 
burmistrzów, zachęcając ich do skorygowania tej nierównowagi.

Maria Pia Ercolini stwierdziła: „Przepisy nie wystarczają do trwałej zmiany zachowań, jeżeli nie towarzyszy im 
równoległa zmiana w ludzkiej wyobraźni. Toponimia ukazuje nieoczekiwanie – a zatem nie budząc oporów 
ideologicznych – sposób, w jaki społeczeństwo postrzega swoich członków, a jej analiza pomaga podkreślić i 
zwalczać dynamikę segregacji płciowej na rynku pracy oraz w sferze społeczno-emocjonalnej, co podnosi 
poczucie własnej wartości wśród dziewcząt i zwiększa szacunek u chłopców”.

Jak dotąd reakcje na te działania były bardzo pozytywne. Wiele gmin przyłączyło się do dorocznej kampanii 
8 marca pod nazwą „Trzy kobiety, trzy drogi”, stawiając w centrum uwagi nazwiska trzech kobiet znanych na 
szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Inne gminy wsparły konkurs edukacyjny organizowany 
przez stowarzyszenie w szkołach: „Sulle vie della parità – na ścieżkach równości”, w ramach którego uczniowie 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących miejscowej toponimii, co stymuluje aktywne obywatelstwo. 
Członkowie stowarzyszenia są zapraszani do udziału w posiedzeniach, wystawach, debatach i innych inicjatywach 
publicznych.

Stowarzyszenie „Toponomastica femminile” włączyło już w swoje badania 12 włoskich uniwersytetów i niektóre 
uczelnie zagraniczne, tak by rozpowszechniać dobre praktyki w całej Europie. Celem jest zmiana stereotypów, 
ograniczenie dyskryminacyjnych uprzedzeń i zachowań oraz zwiększenie poczucia własnej wartości i aspiracji 
wśród dziewcząt, a także podniesienie świadomości mężczyzn i kobiet.

www.toponomasticafemminile.com 
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2. nagroda: Ogólnopolski Strajk Kobiet 
– Wzmocnienie pozycji niewidocznych i 
ignorowanych obrończyń praw kobiet w małych 
i średnich miastach – POLSKA

KOBIETY WALCZĄCE O ZMIANY
Ogólnopolski Strajk Kobiet przeprowadzony w październiku 2016 r. w 150 miastach („Czarny Poniedziałek”) 
obiegł serwisy informacyjne na całym świecie. Został on ogłoszony przez oddolną koalicję kobiet, która 
zaplanowała i zorganizowała ponad 1500 protestów, marszów i demonstracji w całej Polsce. Apelowano w nich 
o prawa kobiet, niezawisłe sądownictwo i wolność zgromadzeń, potępiano wzrost neofaszyzmu i niegodziwe 
traktowanie dzieci przez Kościół, a następnie ukrywanie przezeń informacji na ten temat.

Ogólnopolski Strajk Kobiet jako największy ruch kobiet w Polsce pokazuje, że zwykłe kobiety stanowią główną 
siłę napędową zmian społecznych. „Dzięki tej nagrodzie czujemy się widoczne” – stwierdziła Marta Lempart, 
organizatorka Strajku. „Kobiety działają na najtrudniejszym froncie, gdzie nie ma kamer telewizyjnych, 
potężnych mediów, artystycznych fotografii ani rozgłosu, z wyjątkiem strasznej mowy nienawiści w internecie 
i w realu. Zwykłe kobiety – nauczycielki, sprzedawczynie, matki, pielęgniarki, szefowe kuchni i kierowczynie, 
będące zmianą, którą pragną ujrzeć w świecie – kobiety w małych i średnich polskich miastach będą nareszcie 

widoczne i docenione za swoje poświęcenie, odwagę, pomysły, wysiłki i sukcesy. Chwila taka jak ta oznacza 
uznanie w międzynarodowej historii – w tym historii postrzeganej z pozycji kobiet – tych ludzi, którzy nie 

domagają się sławy, ale zasługują na dostrzeżenie, wysłuchanie i poparcie – mimo że pochodzą z małych 
miejscowości, a nie ze stolicy lub większych miast”.

W niecałe trzy lata Ogólnopolski Strajk Kobiet zebrał na zasadzie crowdfundingu i wydał niemal 
100 000 EUR. Ostatnio Strajk został zarejestrowany jako fundacja, aby kwalifikować się do dalszego 
finansowania. „Dzięki nagrodzie [9 000 EUR] będziemy w stanie dużo lepiej wspierać kobiety walczące 
o zmiany, codzienne obrończynie praw człowieka, dzielne i skuteczne w dokonywanych przez siebie 
małych i wielkich cudach” – mówi Marta Lempart. „Dzięki tej nagrodzie stworzymy jeszcze silniejszą 

sieć wzajemnego wsparcia w ramach Strajku – obejmującą ponad 200 miast w Polsce – z których 95% 
to małe i średnie ośrodki, gdzie odważne kobiety planują, organizują, działają i odnoszą sukces”.

Małe i średnie miasta stanowiły 90% miejscowości, w których odbywały się „Czarne Poniedziałki”. Ponad 
80% kobiet, które organizowały protesty, robiło to po raz pierwszy w życiu. Po tych wydarzeniach stały 

się głównymi uczestniczkami masowego ruchu obywatelskiego, jakim stał się Strajk: liderki i aktywistki grup 
lokalnych to obecnie 450 kobiet w ponad 150 miejscowościach w Polsce. Dla nich Strajk stanowi helpdesk i 
centrum wsparcia, a nie strukturę zarządzania sterowaną odgórnie. Fundusze wykorzystywane są na działania 
lokalne, w tym warsztaty, spotkania, projekcje filmowe i szkolenia oraz na dystrybucję plakatów i ulotek.

Strajk jest również ważnym podmiotem przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą ustawodawczą „Ratujmy 
kobiety” na rzecz zalegalizowania aborcji w Polsce. Prowadził także kampanię na rzecz zwiększenia liczby ulic 
nazwanych na cześć kobiet i zajmował stanowisko w sprawie aktów prawnych proponowanych przez polski Sejm. 
Strona Strajku na Facebooku liczy ponad 80 000 użytkowników, co daje jest pozycję jednej z najważniejszych 
stron obywatelskich polskiego Facebooka.

strajkkobiet.eu
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3. nagroda: stowarzyszenie NAIA – Bajki – 
Bułgaria

OPOWIEDZIEĆ INNĄ BAJKĘ

Stowarzyszenie NAIA zapewnia wsparcie psychologiczne i socjalne, pomoc i doradztwo grupom 
społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji. Jego celem jest stworzenie środowiska społecznego 
promującego równe prawa i szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia gospodarczego i 
społecznego oraz zapobieganie przemocy ze względu na płeć.

„Idea osiągnięcia równouprawnienia płci nadal nie jest jednoznacznie akceptowana przez opinię 
publiczną w Bułgarii, a na szczeblu państwa, partii politycznych, instytucji i obywateli brakuje zrozumienia i 
wsparcia” – wyjaśniła Swietła Siwczewa, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia. „Często ten temat zastępuje się 
innymi zjawiskami, powodującymi odwrócenie uwagi od faktycznie ważnych zadań, które trzeba podejmować 
w celu osiągnięcia równości płci. Bardzo cieszymy się z nagrody, ponieważ jest uznaniem dla naszej pracy i 
daje nam moralną satysfakcję z naszych wysiłków mających pokazać, jak ważne i cenne dla rozwoju naszego 
społeczeństwa jest zapewnienie równych szans kobiet i mężczyzn. Tylko jeśli kobiety i mężczyźni będą w pełni 
realizować swój potencjał, świat stanie się lepszym miejscem do życia dla nas i naszych dzieci”.

Projekt „Bajki” stowarzyszenia NAIA służy podniesieniu kwestii równości kobiet i mężczyzn wśród dzieci, 
rodziców i nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dzieci i ich rodzice są zachęcani do krytycznego 
myślenia i do podważania norm społecznych, które sprzyjają nierówności w dzieciństwie. Nauczyciele i eksperci 
ds. problematyki płci biorą udział w analizie dziewięciu klasycznych bajek wraz z dziećmi, będącymi na ogół 
w wieku od pięciu do siedmiu lat. W projekcie, w którym wykorzystuje się praktyczny zestaw narzędzi w celu 
zwiększenia wiedzy dzieci na temat równości płci, wzięło udział trzysta dzieci w szkołach w Bułgarii, Grecji i we 
Włoszech,

Stereotypowe role rodzą nierówność już od najmłodszych lat i są ograniczające dla obu płci – uniemożliwiają 
chłopcom i dziewczynkom swobodne wyrażanie siebie i zachęcają ich do działania w sposób konwencjonalny. W 
rezultacie dzieci przenoszą te postawy w dorosłość, co utrwala nierówności między kobietami a mężczyznami w 
różnych sferach życia gospodarczego i społecznego.

„Poprzez naszą pracę zachęcamy dzieci, by zobaczyły wielką różnorodność możliwości stojących przed kobietami” 
– stwierdziła Swietła Siwczewa. „Korzystając z bajek, koncentrujemy uwagę dzieci na niestereotypowych rolach 
kobiet, a tym samym zachęcamy dziewczęta do poszukiwania innych ról niż tradycyjne dla wyrażenia ich 
indywidualnego potencjału. Zwracamy również uwagę na ukryte i bardziej subtelne formy przemocy wobec 
dziewcząt i kobiet, które występują od najmłodszych lat”.

Stowarzyszenie NAIA inwestuje we wczesne zapobieganie przemocy ze względu na płeć poprzez rozwijanie 
zdolności dzieci do budowania silnych relacji opartych na szacunku. Wymienia także doświadczenia w innych 
państwach członkowskich UE i rozpowszechnia tam innowacyjne praktyki szkolenia w zakresie równości płci we 
wczesnym dzieciństwie.

Inne działania stowarzyszenia obejmują wsparcie i ochronę ofiar przemocy domowej, pracę ze sprawcami, 
kampanie na rzecz kobiet w polityce lokalnej oraz programy wsparcia dla dzieci i rodzin poprzez nowatorskie 
praktyki w zakresie opieki zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej.

www.naia-tg.com
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4. nagroda: Ohjelmisto- ja e-business ry 
(Fińskie Stowarzyszenie Oprogramowania i 
E-biznesu) – #mimmitkoodaa (Kobiety kodują) – 
FINLANDIA
 
WEJŚCIE DO BRANŻY IT
Dużym problemem fińskiego (i globalnego) przemysłu informatycznego jest brak różnorodności. Wydziały 
informatyczne są zdominowane przez mężczyzn, a wiele dziewcząt rezygnuje z nauki przedmiotów ścisłych (nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki) już w szkole średniej. Obecnie około 20% pracowników 
w fińskich przedsiębiorstwach programistycznych to kobiety, ale tylko połowa z nich pracuje faktycznie przy 

tworzeniu oprogramowania. W zespołach technicznych proporcja wynosi 1 do 9 na korzyść mężczyzn.

Fińskie Stowarzyszenie Oprogramowania i E-biznesu (Ohjelmisto- ja e-business ry) stworzyło w 2018 r. 
program #mimmitkoodaa (Kobiety kodują) w celu zwalczania stereotypu programisty mężczyzny, 

zwiększenia liczby kobiet w branży oprogramowania w Finlandii oraz przeciwdziałania segregacji 
poziomej na rynku pracy i segregacji płciowej w szkoleniach. Zachęca on kobiety do rozważenia 
możliwości pracy w branży oprogramowania i zapewnia im bezpieczne otoczenie do nauki tworzenia 
oprogramowania wśród kolegów i koleżanek. W ciągu dwóch lat sieć rozrosła się i objęła ponad 4 
000 kobiet.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i zaszczyceni tą nagrodą. Daje nam ona jeszcze większą motywację 
do kontynuacji projektu #mimmitkoodaa” – stwierdził dyrektor zarządzający Rasmus Roiha. „Nasz 

program będzie jeszcze silniej oddziaływał w miarę poszerzania się grona jego uczestników i zakresu 
działalności. Zdobycie nagrody EKES-u wywołało pozytywny oddźwięk w mediach i pomoże włączyć 

więcej zaangażowanych partnerów”.

Stowarzyszenie wierzy w siłę przykładu, wyszukuje i publikuje inspirujące historie karier zawodowych kobiet, 
z którymi inne osoby mogą się identyfikować. Grupy aktywne w mediach społecznościowych (https://
mimmitkoodaa. ohjelmistoebusiness.fi/blogi/) wspierają kontakty między kobietami, które rozpoczęły naukę 
samodzielnie lub w szkole i postanowiły podjąć nowe drogi zawodowe. Obecnie kobiety zaczęły postrzegać ICT 
jako możliwą ścieżkę zawodową, a sieć pozwala im dzielić się doświadczeniami oraz nawzajem się zachęcać i 
inspirować, a zarazem także docierać do młodszych kobiet.

W latach 2018–2019 32 przedsiębiorstwa tworzące oprogramowanie zaoferowały kobietom należącym 
do #mimmitkoodaa bezpłatne, jednodniowe warsztaty. Liczba zarówno fińskich, jak i międzynarodowych 
przedsiębiorstw ICT uczestniczących w sieci jest coraz większa, ponieważ pracodawcy dostrzegają duże 
możliwości zwiększenia różnorodności poprzez sieć. Za pośrednictwem programu #mimmitkoodaa 
przedsiębiorstwa znajdują stażystki i pracownice, a następnie te kobiety stają się pozytywnie nastawionymi 
ambasadorkami społeczności programistów.

„Program skutecznie przyczynia się do zwiększenia liczby utalentowanych kobiet w branży oprogramowania 
zdominowanej przez mężczyzn i zmniejsza segregację na rynku pracy w dziedzinie IT” – zadeklarował Rasmus 
Roiha. „Dzięki naszemu programowi kobiety zdobywają lepiej płatne miejsca pracy i podążają lepszymi ścieżkami 
rozwoju zawodowego w szybko rozwijającym się sektorze o wielkiej przyszłości. W związku z tym, że cyfryzacja 
rozprzestrzenia się w UE, program przyczynia się do osłabienia nierównej struktury władzy w życiu zawodowym i 
społecznym poprzez zachęcanie większej liczby kobiet do przeniknięcia wewnątrz zmieniającego się środowiska 
pracy”.

mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/in-english
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5. nagroda: Brussels Binder - BELGIA
 
RÓŻNORODNOŚĆ ZAPEWNIA LEPSZĄ POLITYKĘ

Program Brussels Binder prowadzi bazę danych obejmującą ekspertki w różnych dziedzinach, tak aby kobiety 
były lepiej reprezentowane w europejskich debatach politycznych, a debaty były bardziej zróżnicowane i 
innowacyjne. Projekt jest realizowany przez grupę pełne zaangażowania wolontariuszki, przekonane, że większa 
różnorodność przyczyni się do poprawy jakości europejskich strategii politycznych.

„Brussels Binder dąży do przeobrażenia kultury, tak by równa reprezentacja płci stała się normą” – stwierdziła 
Juliane Schmidt, przedstawicielka organizacji. „Nagroda EKES-u jest wyrazem uznania dla wagi naszych zmagań. 
Zdobycie nagrody oznacza dla nas, że kwestie reprezentacji kobiet stają się priorytetem oraz że docenia się nasze 
prace na rzecz dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie”.

Ambitnym celem organizacji jest stać się najważniejszą bazą zasobów służącą zwiększeniu różnorodności płci w 
europejskich debatach politycznych, a jej działania oparte są na podstawowych wartościach równości, innowacji, 
różnorodności i upodmiotowienia.

„Uważamy, że bardziej różnorodne dyskusje na temat polityki poprawiają treść polityk i przynoszą korzyść całemu 
społeczeństwu” – stwierdziła Juliane Schmidt. „Jeżeli kobiety będą bardziej sprawiedliwie reprezentowane na 
początku procesu decyzyjnego, przepisy i polityki będą uwzględniać ich szczególne potrzeby i opinie i w ten 
sposób uzyskamy społeczeństwo nietworzone wyłącznie z myślą o mężczyznach”.

Brussels Binder pomaga zwiększyć reprezentację kobiet w debatach politycznych nie tylko w Brukseli, ale i w 
innych miejscach Europy. Zespół prowadzi stronę internetową, organizuje szkolenia, warsztaty i proponuje 
zestawy narzędzi na konferencje, zapewnia prelegentów i organizuje inne wydarzenia w celu budowania 
społeczności specjalistek i ekspertek.

Projekt rozpoczął się w 2015 r. jako nieformalna sieć kobiet z ośrodków analitycznych z siedzibą w Brukseli. 
Od czasu do czasu spotykały się one, by rozmawiać o zagadnieniach budzących wspólne zainteresowanie. 
Sfrustrowane z powodu braku równowagi płci w panelach i mediach w Brukseli oraz z powodu często 
słyszanej wymówki, że „nie ma ekspertek”, wpadły na pomysł utworzenia bazy danych obejmującej 
ekspertki z różnych dziedzin polityki.

Według Brussels Binder na to, czy ktoś zostanie uznany za autorytet w świecie polityki, mają wpływ 
głęboko zakorzenione uprzedzenia. Uprzywilejowane traktowanie mężczyzn w „brukselskiej bańce” 
(wśród osób pracujących w instytucjach UE i w organizacjach wokół nich) jest charakterystyczne dla 
tego środowiska, a wiele osób nawet tego zjawiska nie dostrzega.

Niewielka grupa szybko urosła, dołączyły do niej przedstawicielki wszystkich głównych brukselskich 
ośrodków analitycznych zajmujących się polityką i otrzymała wsparcie od innych instytucji, w tym od 
Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komisji Europejskiej i NATO, siostrzanych organizacji pozarządowych, 
a także partnerów ze świata biznesu takich jak Google i FTI Consulting.

W ciągu najbliższych dwóch lat Brussels Binder będzie realizować finansowany przez Komisję Europejską projekt 
pod nazwą „Brussels Binder Beyond”. Będzie to internetowy zbiór baz danych ekspertek w Europie, który stworzy 
inkluzywne otoczenie sprzyjające transferowi wiedzy i wymianie najlepszych praktyk między organizacjami o 
podobnych poglądach w całej Europie.

www.brusselsbinder.org
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