Nasza koalicja skupia 60 organizacji
działających na rzecz praw kobiet
i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Regionu
Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.

Chcemy, aby polityka państw
i instytucji międzynarodowych odpowiadała
potrzebom kobiet z Regionu.

Wzmacniamy głos kobiet

KARAT wspiera rozwój organizacji kobiecych
z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej
oraz ułatwia im współpracę na poziomie
regionalnym i międzynarodowym. Wspólne
działania wzmacniają skuteczność organizacji
w poszczególnych krajach.

Koalicja KARAT powstała po IV Światowej Konferencji
ONZ na rzecz kobiet w Pekinie (1995), aby łączyć głosy
organizacji kobiecych z Regionu i wpływać na procesy
decyzyjne na szczeblu międzynarodowym. Reagujemy na
wydarzenia polityczne, ekonomiczne i społeczne ważne dla
sytuacji kobiet w Regionie.

Koalicja KARAT posiada Status Doradczy przy Radzie
Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).

Budujemy
międzynarodową solidarność
i wzajemne wsparcie
W ramach programu Prawa Kobiet działamy
na rzecz przestrzegania przez państwa
Regionu międzynarodowych zobowiązań
dotyczących praw kobiet.
W ramach programu Kobiety i Rozwój
zabiegamy o uwzględnienie równości
płci i praw kobiet w polityce i praktyce
współpracy rozwojowej w Regionie.
W ramach programu Sprawiedliwość
Społeczna i Ekonomiczna dążymy do tego,
aby kobiety wpływały na kształtowanie
polityki ekonomicznej i społecznej w Regionie.

Jesteśmy, by łączyć
Nasze działania obejmują:
Budowanie sieci organizacji
Monitorowanie, rzecznictwo i lobbing
Warsztaty, dialogi i wydarzenia publiczne
Badania i działalność wydawniczą
Wystawy i pokazy filmowe
Akcje i kampanie

Na równouprawnieniu kobiet i mężczyzn
skorzystają wszyscy.
Zwiększenie wpływu kobiet na politykę
i gospodarkę to szansa na pozytywne zmiany.
Świadomość praw kobiet jest gwarancją
prawdziwej demokracji.

Jeśli myślisz podobnie,
wesprzyj działania
Koalicji KARAT

Co możesz zrobić:
ÞÞ Zapisz się na newsletter
ÞÞ Dołącz do nas na Facebooku
ÞÞ Z
 ostań naszym wolontariuszem/
wolontariuszką
ÞÞ Wesprzyj nas finansowo
Więcej informacji na www.karat.org

Kraje, w których działamy:
Albania
Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Bośnia
i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Estonia
Gruzja
Kazachstan
Kirgistan

Łotwa
Litwa
Macedonia
Mołdawia
Czarnogóra
Polska
Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Tadżykistan
Ukraina
Uzbekistan
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