Сътрудничеството за развитие и
равнопоставеността на половете
в новите страни-членки на
Европейския съюз
На равнопоставеността на половете и овластяването на жените се гледа като на предпоставки за
справедливо и устойчиво развитие. Официално залегнала в стратегиите за развитие на международната общност, равнопоставеността между жените и мъжете, представлява също неотменна част
от acquis communautaire1 на Европа. Интеграцията на равнопоставеността на половете по вътрешни
и външни въпроси на ЕС бе официално призната през 1997 г. в Амстердамския договор (Член 3 (ал. 2))2,
което заложи прогресивно обвързване на принципа за равнопоставеност на половете към сътрудничеството за развитие.
Осигурявайки 60% от световната презокеанска помощ3 (през 2010 г. Официалната помощ за развитие
(ОПР) на държавите-членки на ЕС и ОПР предоставена чрез Европейската Комисия достигна общо
53.8 милиарда евро), ЕС е и основният търговски партньор на много развиващи се страни. Затова
Южните държави, които до голяма степен са засегнати от финансовата, екологичната, петролната и
хранителната кризи, трябва да бъдат подкрепяни. За да има обаче дълготраен ефект, ЕС трябва да
запази ангажимента си да изкорени бедността и най-вече да изпълни ангажиментите си към момичетата и жените.
Тази кратка информационна брошура осигурява преглед на структурата на програмите за равнопоставеност на половете и развитие на Европейско ниво, представяйки политиката, юридическите
и финансови рамки, регулиращи равнопоставеността на половете и сътрудничеството за развитие.
Също така изследва възможностите за гражданското общество да се заеме с проблема и да повлияе
върху изпълнението на поетите ангажименти относно равнопоставеността на половете на национално и регионално ниво.
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Acquis communautaire е френски термин, отнасящ се до правата и задълженията, които държавите-членки на ЕС споделят заедно.
Член 2 и 3 от Амстердамския договор изискват от всички държави-членки да интегрират равнопоставеността между половете чрез
връзките си и дейностите си и да представят специфични мерки, спомагащи за изкореняването на сериозните неравнопоставености на
жените.
http://www.ecdpm-talkingpoints.org/european-development-cooperation%E2%80%93-new-challenges-new-beginnings/
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1. Подходът на ЕС към равнопоставеността на половете
През изминалите десетилетия Европейската общност е играла ключова роля в приемането на международни ангажименти към насърчаване признаването на правата на жените и равнопоставеността
на половете (каре 1). В същото време тези инструменти послужиха за информиране на европейското
законодателство и това на държавите членки, които трябва да “съответстват на предмета и целта на
тези договори и конвенции” (Член 6, ал. 1).
Работата в посока равнопоставеност на половете и овластяване на жените се осъществява по линията на Стратегията на ЕС за равнопоставеност между жените и мъжете 2010-2015. Този документ осигурява основната политическа рамка за интеграция на равнопоставеността на половете
във всички области на европейските политики, включително външните политики (сътрудничество за
развитие, търговия, земеделие, миграция и пр.) и окуражава поощряването на равнопоставеността
на половете и овластяването на жените в световен мащаб. То утвърждава още веднъж подхода на
ЕС към джендър мейнстрийминга в развитие, което означава интеграцията на джендър-аспекта във
всички области на политиката, както и специфични мерки за намаляване на неравнопоставеностите
(каре 2). Въпреки че целта му е подобряване на съгласуването между вътрешни и външни въпроси,
остават несъответствията (особено в областта на търговията и сигурността и липсата на законодателство и финансиращи механизми към стратегията), които намаляват потенциала й за промяна.

Каре 1 – Основни международни споразумения относно равнопоставеността на половете /сътрудничество за развитие
Приета през 1979 г., Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация
по отношение на жените (КПДОЖ), също така описвана като „международен Закон за
правата на жените”, осигурява базата за осъществяване на равнопоставеност между жени
и мъже.
Пекинската декларация и платформа за действие (ПДПД) е приета на Световната Конференция на ООН за жените през 1995 г.. Това е международно споразумение, целящо да
премахне пречките във всички сфери на обществения и личния живот чрез изравняване
на възможностите за взимане на решения в икономическия, социалния, културния и политическия живот.
От 2000 г. насам Целите на хилядолетието за развитие са главната световна рамка за
международно развитие, целяща да намали бедността до 2015 г. Специфичната цел – овластяването на жените (цел три) и признаването на джендър като ключова точка за постигане на седемте други цели, демонстрира световното признаване на централното място,
което равнопоставеността на половете заема в развитието.
През 2005 г. държавите-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подписаха Парижката декларация (ПД) относно ефективността на помощите,
която основно преобразува предоставянето на помощи съобразно пет принципа. Липсата на поемане на ангажимент към овластяването на жените и равнопоставеността на
половете е силно критикувана. Планът за действие от Акра 2008 г., който е резултат от ПД,
съдържа изявление върху Равнопоставеността на половете като трансверсален въпрос.
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Каре 2 – Определение за Джендър мейнстрийминг
Заключенията на Икономическия и Социален съвет (ИКОСОС) 1997/2 са най-широко приетите и определят джендър мейнстрийминга като: процес на оценка на различното отражение
върху жените и мъжете на всяко планирано действие, включително законодателна промяна,
политика или програма във всички области и на всички нива. Това е стратегия за постигане
на равенство между грижите и преживяванията както на мъжете, така и на жените и превръщането им във важно измерение на устройството, изпълнението, мониторинга и оценката
на политиките и програмите във всички политически, икономически и обществени сфери,
така че да има еднаква полза за жените и мъжете и неравнопоставеността да бъде прекратена. Крайната цел е да се постигне равнопоставеност на половете. (ИКОСОС 1997)

2. Равнопоставеност в Европейското сътрудничество за
развитие: законодателни и политически рамки
ЕС признава, че развитието означава намаляване на бедността, постигане на човешките права и че
равнопоставеността на половете има фундаментално значение за това. Допълващата същност на Сътрудничеството за развитие на ЕО, залегнало в Договора на Европейската общност (ДЕО), е установена в чл. 208. Вместо да замества работата на държавите-членки, сътрудничеството за развитие на
ЕО се опитва да я допълни. Освен това то задължава Европейската общност да приеме като приоритетни цели на „политиките, които изпълнява, които най-вероятно биха повлияли на развиващите
се държави” изкореняването на бедността, постепенната интеграция в световната икономика, целесъобразното икономическо и социално развитие. Законовата основа на политиките на външна подкрепа на ЕО относно джендър-справедливостта лежи в Разпоредбата от 1998 г. “върху интеграцията
на джендър-проблемите в сътрудничеството за развитие.”4 През 2004 г. Европейският парламент и
Съвета одобриха и нова Разпоредба „върху интеграцията на джендър-проблемите в сътрудничеството за развитие“ 5. Тези задължения влязоха в документите за развитие на политики, които дават
рамка на сътрудничеството за развитие и осигуряват щото сътрудничеството за развитие на ЕС и
страните членки да подкрепя овластяването на жените.
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Европейски консенсус за развитие (ЕКР) (2005) и Увеличаване на въздействието на Политиката на ЕС за развитие: План за промяна (2011)
Сътрудничеството за развитие на европейско ниво е направлявано от Европейския Консенсус за Развитие. Приет съвместно от Съвета и Парламента през 2005 г., ЕКР представлява едно общо виждане за
развитието, в което джендър е признат като важна цел, а не само като начин за редуциране на бедността. „ЕС ще съдържа силен джендър елемент във всички политики и практики, свързани с развиващите
се държави” (чл. 19). Приоритетите на ЕКР са изкореняване на бедността и поощряване на доброто управление, демокрацията и човешките права, както и увеличаване стойността на официалната помощ за
развитие на 0.56% от БВП до 2010 г. и 0.70% до 2015 г. Той също така осигурява рамка за изравняване и
съгласуване на двустранните договори за развитие на държавите-членки и ЕО, която в контекста на Парижката Декларация бе приета като постижение. ЕКР е политически обвързващ и съставлява основата
за бъдещи финансови инструменти на ЕО и по-хармонично сътрудничество между институциите на ЕС.
Периодичният преглед на ЕКР започна в края на 2010 г. с преглед на зелените документи6 и наскоро
(октомври 2011) от Комисаря по развитието бе предложен „Нов план за промяна” в политиката на ЕС
за развитие. Планът за промяна, съдържащ 12 точки ще оформи политиките и програмите за помощ.
Министрите по развитието ще обсъдят Плана за промяна през май 2012 г. на Срещата на Съвета по
външните работи. След като бъде приет, той ще замести ЕКР. Въпреки че изкореняването на бедността като главна цел на политиката на ЕС за развитие е запазено, има ясна промяна на ориентацията
към частния сектор и към модел, предполагащ икономически растеж. Това има сериозни последици
за жените и момичетата. Новото Съобщение ще осигури необходимата информация за преговорите
по Многогодишната финансова рамка (МФР) за период след 2013 г. и впоследствие ще повлияе върху
финансирането на равнопоставеността на половете.

Съобщение върху равнопоставеността на половете и овластяването на жените в
Сътрудничеството за развитие (2007) и свързаните Заключения на Съвета (2007)
Основавайки се на принципа на Европейския консенсус за Развитие, че равнопоставеността на половете е фундаментално човешко право и необходимо условие за устойчиво развитие, Съобщението
представя общо виждане върху равнопоставеността на половете и призовава Комисията и държавите-членки да “подпомагат ясни цели и индикатори за равнопоставеност на половете, като възлагат ясни задачи и отговорности на главните допринасящи за нея във всички сектори”. Чрез затвърждаване нуждата от двустранен подход към джендър мейнстрийминга, особено чрез повторното
обвързване със специфични действия, целящи овластяване на жените, то също така излиза извън
Целите на хилядолетието за развитие в смисъл, че включва важни аспекти на неравнопоставеността
на половете като осакатяване на женски полови органи, насилие, основано на пола във всичките му
форми и трафик на хора. Въпреки че това е Съобщение от 2007 г., то остава важен насочващ документ.
Документът „Заключения на Съвета на Европейския съюз и на представителите на правителствата на
държавите-членки”, който е свързан със Съобщението на Комисията от 2007 г., е познат също като Заключение на Съвета. Той признава “специфичната отговорност за подкрепа на партньорите от развиващите се държави в премахването на дискриминацията и неравнопоставеността на половете чрез
увеличаване прозрачността и яснотата върху равнопоставеността на половете и овластяването на
жените в сътрудничеството за развитие и подкрепа да се обвържат в усилен политически диалог на
всички нива, включително най-високото политическо ниво, което включва равнопоставеността на
половете като централен въпрос” на държавите-членки. 7
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Зелените документи са доклади върху определена област от политиките, подложени на дискусия, като се канят заинтересованите страни да участват в процеса на консултация и дебати.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st09/st09561.en07.pdf
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План за действие на ЕС върху Равнопоставеността на половете и Овластяването на жените в Развитието (2010-2015)
Приет през юни 2010 г. като част от Заключенията на Съвета върху постигането на Целите на хилядолетието за развитие, Планът за действие на ЕС има за цел да се превърне в паралелно ръководство
при изпълнението на Съобщението върху равнопоставеността на половете и овластяването на жените от 2007 г.. Планът за действие има координиран подход към изпълнение на поетите ангажименти относно равнопоставеността на половете и към повишение на въздействието на най-ниско ниво.
Съсредоточавайки се върху 1. политическия диалог и диалога с партньорските държави относно политиките; 2. интегриране на джендър перспективата във всички програми и 3. специфичните действия, изискващи конкретна подкрепа, планът установява конкретни стъпки, които да бъдат направени съвместно от държавите-членки и Комисията и изисква годишно докладване върху поставените
цели.
Липсата на прозрачност и отговорност около етапите на разработка и ролите на Организациите на
гражданското общество в процеса намалиха легитимността на Плана за действие върху Равнопоставеността на половете и овластяването на жените в Развитието. Освен това ограничените финансови
ресурси, обвързани с Плана за действие, сериозно пречат на изпълнението му.

Споразумение на ЕС и АКТ за партньорство (Споразумението от Котону)
Споразумението от Котону очертава политическите и икономически отношения между Европа и 79
държави от Африка, Карибите и Тихия океан (познати също като АКТ8). С цел да разшири политическия диалог, както и усещането за собственост и участието в планирането и прилагането на сътрудничеството за развитие между ЕС и АКТ, Споразумението от Котону съдържа силни ангажименти към
равнопоставеност на половете, изисквайки “систематични отчети (…) за ситуацията на жените
и проблемите на джендър във всички области – политическа, икономическа и социална”, както и специфични мерки, целящи да компенсират неравнопоставеността между жените и мъжете. Въпреки
че джендър е представен като важен проблем, все още има много малко насоки за това как да се
приведе в практиката.” Освен това Споразумението от Котону отвори врати към преговори за нови
търговски споразумения.

Съвместна стратегия на ЕС-Африка
Отношенията между Африка и ЕС се основават също на общата стратегия ЕС-Африка. Приета през
2007 г., тя е най-скорошната рамка за отношенията между ЕС и Африка, целяща да подхрани диалога
между ЕС и Африканския съюз (АС) и да заздрави отношенията между двата континента. Въпреки
че равнопоставеността на половете трябва да бъде разгледана като част от ключовите проблеми
на развитието, тя не беше част от плана за действие на Стратегията ЕС-Африка за тематични партньорства, който бе приет заедно със Стратегията. Общата стратегия ЕС-Африка е финансирана от
Европейския фонд за развитие (ЕФР), Инструмент Сътрудничество за развитие (ИСР) и Инструмент
Европейска съседска политика (ИЕСП) (Северноафрикански Държави), Инструмент за стабилност
(ИС), както и многобройни други програмни инструменти.
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Повечето от тези страни са бивши колонии и те включват развиващи се страни, както и най-слабо развитите страни.
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3.

Ключови инструменти за финансиране

Европейски Фонд за развитие (ЕФР)
ЕФР е главният инструмент за осигуряване на Помощ от Общността за сътрудничество за развитие в
африканските, карибски и тихоокеански държави под Споразумението от Котону. Той е спонсориран
директно от приносите на държавите-членки, които са доброволни. ЕФР не попада в бюджета на
Общността и следователно не се разглежда щателно от Европейския Парламент.

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)
ИСР е законово обвързващ инструмент, определящ главните спонсориращи методи за сътрудничество за развитие с държави, които не са от АКТ. Той осигурява спонсорство както тематично (недържавни участници, хранителна сигурност, инвестиции в хората, околна среда, убежища и миграция,
компенсация), така и географски (Латинска Америка, Централна Азия, Южна Африка и Близкия Изток). Преди приемането на ИСР през 2006 г. съществуваше специфична бюджетна линия за работа по
порблемите на равнопоставеността на половете. Сега тя попада в полето на една от петте основни
теми в бюджетната линия „инвестиции в хората”. Отпуснатите ресурси са изключително малки, само
5% от всички ресурси, достъпни за тематичната програма за целия период 2007-2013 г. ИСР е част от
бюджета на общността и следователно Европейският Парламент има право да го преглежда щателно.

Инструмент за европейска съседска политика (ИЕСП)
ЕСИП, който обхваща съседските държави, включително тези от Северна Африка, е част от Бюджета
на общността и следователно Европейският парламент има право да го преглежда щателно.
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Главни институции на ЕС, свързани с въпроса за равнопоставеността на половете и
овластяването на жените в сътрудничеството за развитие
Институция

Роли и отговорности

Европейски Парла- • Приема закони заедно
мент (ЕП)
със Съвета в повечето
ЕП е единствената
области на политиките
институция, която дина ЕС – това се нарича
ректно представлява
„обикновена законодаинтересите на евротелна процедура” (ОЗП).
пейските граждани.
• Има т. нар. „власт на кеЧленовете на ЕП в
сията с пари”, което озПолитическите фракначава, че има правото
ции и комитети (напр.
да отхвърля генералния
Комитет по развитие
бюджет на ЕС.
(КР) и Комитет по ов- • Упражнява демократична
ластяване на жените
супервизия чрез въпрои равнопоставеност
си, изслушвания, дебати
на половете (КОЖРП))
и пр. над ЕК и Съвета.
работят за ефективно
проучване на законодателството.

Сътрудничество
за развитие и
равнопоставеност на
половете
Комитет по развитие (КР)
• Занимава се със Съобщенията и предложенията
на Европейската Комисия.
• Прави доклади, свързани с проблемите на развитието по собствено
усмотрение.
• Контролира бюджета за
помощ на ЕО и Споразумението от Котону.
• Координира работата на
вътрешно парламентарни и специални делегации в обсега му.
КОЖРП:
• Определя, подкрепя и
предпазва правата на
жените в Съюза и свързаните с това общностни
мерки.
• Допринася за докладите на друг комитет чрез
„Мнения”.
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Аспекти на
ангажираност
• Ако комитет издаде доклад върху проблем или
съобщение на ЕО, ще
бъде написан доклад и
ще бъде назначен специален докладчик. Те са
най-важните партньори
в диалога с НПО. Предаването на свързана с
въпроса информация и
знания е ключово.
• Щом като се приеме от
Комитета, докладът се
представя за гласуване
в пленарна зала, където
всички членове на Европейския Парламент
трябва да гласуват.
• Информиране на членовете на комитета: С приоритет се ползва пълноправен член на комитета
пред заместващ.
• Полезно е също така да
научите дали членът на
ЕП от вашата държава заседава в Европейска политическа група и дали
тя/той е говорител за
националната партия в
Европейския парламент
относно развитието или
джендър.

Главни институции на ЕС, свързани с въпроса за равнопоставеността на половете и
овластяването на жените в сътрудничеството за развитие
Институция

Роли и отговорности

Европейска Комисия
(ЕК)
ЕК се състои от 26 комисари, президент и
вице-президент (който също така е глава
на външната политика на Съвета (виж
ЕСВД)) и представлява агенция за съставяне на политики и
административен
апарат.
Комисарите са отговорни за определен
политически сектор
(Търговия, Разширяване и пр.) и са подпомагани от Генералния директорат (ГД).

• Предлага на ЕП нови закони и политики и отговаря за изпълнението на
ниво държави-членки.
• Определя и управлява
бюджета на ЕС и контролира изразходването му.
• Опитва да координира и
балансира политиките на
двадесет и седемте държави-членки.
• Комисията носи отговорност за всички инструменти и бюджети върху
сътрудничеството за развитие, с бюджетно разследване от Парламента
(с изключението на Европейския Фонд за Развитие).

Сътрудничество
за развитие и
равнопоставеност на
половете

Аспекти на
ангажираност

Групата RELEX представлява група от комисари, занимаващи се с трети страни.
• Развитие и сътрудничество на ЮръпЕйд
(ДЕВКО)
Създава политики/стратегии за насочено развитие
и осигурява помощи чрез
програми.
• Департамент за хуманитарна помощ (ЕКO)
Осигурява помощ в спешни ситуации, помощ за
изхранване, помощ за бежанци. Финансира се от
Европейския фонд за развитие и бюджета на ЕС.
• ГД Търговия
Води развитието на търговските отношения и измерението развитие на
търговията.
• ГД  Разширяване
Организира преговори за
присъединяване към ЕС и
отговаря за Политиката на
европейско съседство, обхващаща територии от Северна Африка до Източна
Европа.

• Обвързването с Комисията е ключово, тъй като е
в основата на законодателния процес и процеса
на правене на политики.
• Зелени документи: дискусионен документ върху специфична област
на политика, канещ заинтересовани
страни
да участват в процес на
консултация и дебат.
• Бели документи: предложение за общностно
действие в специфична
област, т.е. за ново законодателство на ЕС или
политика; обикновено
следва зеления документ.
• Инициатива на европейските граждани. Милион
граждани, представляващи „значително количество членове” на държавите от ЕС, сега могат да
поискат от Комисията да
представи и разгледа някакво „подходящо предложение” върху функционирането на ЕС.
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Главни институции на ЕС, свързани с въпроса за равнопоставеността на половете и
овластяването на жените в сътрудничеството за развитие
Институция

Роли и
отговорности

Сътрудничество
за развитие и
равнопоставеност на
половете

Аспекти на ангажираност

Европейска служба за • Прилага Общата външ- • Някои аспекти на развивъншна дейност (ЕСВД)
на политика и полити- тието биват „предадени”
ЕСВД е ново тяло на ЕС ката на сигурност на на ЕСВД – за етапи от едно
и служи като външно ЕС и други области на до три от програмния циминистерство и ди- външното представи- къл сега носи отговорност
пломатическа служба. телство на ЕС.
ЕСВД (За етапи четири и
Официалните лица от • Покрива шест гео- пет –ДЕВКО).
Съвета, ЕК и държа- графски отдела.
• Предложения за ЕФР и ИСР
вите-членки образу- • Делегации на ЕС ще се подготвят съвместно от
ват ЕСВД и подкрепят заместват делегаци- службите в ЕСВД и ЕК, под
Висшия представител ите на Комисията в надзора на Комисаря по
(ВП) на Съюза за Обща развиващите се дър- Развитието и после се предвъншна политика и по- жави и ще бъдат под ставят от ВП на Комисарите.
литика на сигурност.
контрола на ЕСВД.
Съвет на Европейския Съюз (Съветът)
Съветът, който представлява интересите
на държавите-членки,
е най-високото взимащо решения тяло
на ЕС.
Съставен е от министри от всяка държавачленка (в зависимост
от обсъждания проблем), Президентът
на комисията и ВП на
Съюза на външните
работи и обществената безопасност (виж
ЕСВД).

• Взима решения от- • Съвет по външните рабо- • Оказването на влияние върху
носно законодател- ти (СВР) (бившият Съвет заключенията на Съвета по
ства, предложени от на общите работи и външ- време на сесиите на СВР през
ЕК заедно с ЕП.
ни отношения) се занима- май и ноември е ефективен
• Одобрява главния ва със сътрудничеството начин да бъде обърнато внибюджет съвместно за развитие, търговията, мание на определен проблем.
с ЕП (възстановява хуманитарните дейности, • Подготвителната работа за
финансите на Евро- хуманитарната политика СВР и срещата на Неофициалпейския Фонд за Раз- и пр.
ния съвет се осъществява от
витие).
• Срещат се през май и Постоянния представител на
• Определя и прилага ноември да обсъждат комитета (КОРПЪР) и тази среВъншната политика проблеми с развитието и ща на свой ред е подготвена
и Политиката на си- също на всеки шест месе- от работни групи. Комитетът
гурност на ЕС.
ца в „Неофициалния съвет по развитието КОДЕВ и АКТ са
• Финализира
меж- по развитието”. Срещата работните групи, които са найдународни
спора- е председателствана от свързани с проблема на равзумения между ЕС и Висшия Представител на нопоставеността на половете.
други държави или Политиката на външните • Свързва се с Президентството
на Съвета, което е отговорно
международни орга- работи и сигурността.
низации.
• Тогава се приемат съоб- за предлагането на работната програма, работния план и
щения.
главната координация на работата на Съвета. Президентството винаги подготвя работата 6 месеца по-рано.
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Главни институции на ЕС, свързани с въпроса за равнопоставеността на половете и
овластяването на жените в сътрудничеството за развитие
Институция

Роли и отговорности

Сътрудничество
за развитие и
равнопоставеност на
половете

Аспекти на
ангажираност

Европейски съвет
• Това е най-висшата поли- • Срещите се наричат Сре- • Оказване на влияние
Европейският съвет
тическа власт на ЕС.
щи на върха на ЕС и се
върху Заключенията при
стана пълноправна • Не създава закони, но послучват веднъж на Преподготовката на Срещата
институция с Лисаставя целите на ЕС, опрезидентски мандат.
на върха – чрез делегабонския договор. Съсделя общи рамки и прио- • След тези срещи се приция.
тои се от Държавни
ритети, договори и пр.
емат заключения и се
или правителствени • Разрешава изключителни
налагат
политически
глави и избран президискусии.
рамки върху специфичдент.
ни проблеми във връзка
с равнопоставеността на
половете и сътрудничеството за развитие.

4. Застъпничество за равнопоставеност на половете в
Европейското сътрудничество за развитие
Като развиване на обща компетентност, както държавите-членки, така и Комисията са отговорни за
прилагането на подходи в политиките за равнопоставеността на половете и подсигуряването, че финансовите им инструменти подкрепят джендър мейнстрийминга, овластяването на жените и равнопоставеността на половете. Имайки предвид това взаимно допълване, ангажирането на организации
на гражданското общество на едно ниво не може да бъде направено изолирано.

Министерства на външните работи на държавите-членки (МВнР)/Агенции за развитие
Присъединявайки се към ЕС държавите-членки приеха да транспонират и приложат законодателните достижения на ЕС (acquis communautaire). Подобряването на институционалната рамка и увеличаването на ресурсите (финансови и човешки) за прилагане на джендър компонентите в програмите
за презокеанска помощ за развитие е критично важно. В процеса на развитие и прилагане на програмите държавите-членки трябва да сложат равнопоставеността на половете на централно място
в тяхното сътрудничество за развитие. Осигуряването на професионален подход в тези области е
предимство при сравнение, върху което НПО трябва да надграждат.

10

Освен съветване и информиране на МВнР / Агенциите за развитие, потикването към установяване на
официални консултативни процеси с организации на гражданското общество и женски организации
е критично важно за по-голямата прозрачност и признаването на НПО като фактори на развитието.
Работата в мрежи и асоциации може да бъде полезна на този етап, тъй като повишава легитимността
на гласовете на гражданското общество. Тези процеси трябва да включват НПО и женските организации от държавите, получаващи помощи, тъй като те осигуряват по-голяма чувствителност относно
основното въздействие и работата с партньори, за да се постигне по-силен ефект в подкрепата на
джендър перспективите.
Сътрудничеството за развитие на държавите-членки трябва да отразява двустранния подход към
джендър мейнстрийминга, приет от ЕС и да допринася за прилагането на Плана за действие за равнопоставеността на жените и тяхното овластяване в развитието.

Членове на Европейския парламент
Както бе споменато по-рано, връзката с членовете на ЕП от вашата държава е от ключова важност,
особено с тези, служещи в Комитети или говорители на страни по специфични проблеми, защото те
ще гласуват ключови политики и области като бюджет и пр.

Медии и други органи на гражданското общество
Информирането и насърчаването на поемане на отговорност от държавите членки като част от Европейския Съюз, особено около равнопоставеността на половете и сътрудничеството за развитие,
също е ключово за изграждането на обществена подкрепа и съответно увеличаване на натиска за
превеждане на политическите ангажименти в практиката.

Институции, базирани в Брюксел
В Европа и в Брюксел има много платформи на организации, работещи за джендър мейнстрийминг.
Мрежите осигуряват начин да се достигнат многото нива на управление на ЕС по-ефективно. Тези
уговорки всъщност имат предимството,че увеличават надеждността и достоверността на НПО, тъй
като мрежата представя техните избиратели/членска маса. Също така помага да се увеличи ефективността им, когато успяват да повлияят плана за действие на ЕС, оформят законодателството и
осигурят алтернативна политика. КОНКОРД или Конфедерацията на европейските НПО за помощ
и развитие е най-важната мрежа, посветена на сътрудничеството за развитие на ниво Европейски
съюз. Мрежата на НПО на ниво държави-членки също действа като национална платформа на КОНКОРД. КОНКОРД има също и работна група по джендър проблемите. По-конкретно тя се занимава с
равнопоставеността на жените в сътрудничеството за развитие.
Европейските институции все повече приемат ролята на гражданското общество в своята работа.
Съществуват форми на структуриран диалог между различни институции и НПО. Чрез консултации
върху бели и зелени документи са установени редовни диалози между различни европейски мрежи
и отговорни ГД. Съществуват и други дискусионни форуми като например Диалози на гражданското
общество и квадрилози.
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Коалиция КАРАТ
От 1997 г. КАРАТ поддържа мрежа от женски НПО
от Централна и Източна Европа и Общността на
Независимите Държави (ЦИЕ/ОНД), чиято цел е да
постигне равнопоставеност на половете чрез мониторинг на прилагането на международните споразумения и политики в тази област. Коалицията
се застъпва за човешките права на жените, икономическата и социална справедливост и сътрудничеството за развитие, отчитащо джендър компонентата, с акцент върху регионалната специфика
на страните от ЦИЕ и ОНД. През последното десетилетие КАРАТ изгради стабилна мрежа, в която
членуват около 60 организации.

Единни в действията по света (OWA)
OWA е организация на гражданското общество,
създадена през 1989 г., за да подкрепя женски организации от градове и села и мрежи от такива организации в Африка, Азия, Латинска Америка и Източна
Европа. Чрез изграждане на капацитет, създаване
на връзки и застъпничество организацията работи по проблеми като правата на жените, участие
в управлението и социално изключване. OWA провежда застъпнически кампании във Великобритания и Европа, за да се противопостави на международните политики, които водят до още по-голямо
обедняване на хората или поддържат бедността
им. През септември 2011 г. организацията прекрати официално дейността си.

Koalicja KARAT
ul. Rakowiecka 39A/14,
02-521 Warszawa
Tel. +48 22 849 16 47,
tel./fax +48 22 628 20 03
secretariat@karat.org.pl;
www.karat.org

One World Action
Bradleys Close, White Lion Street,
London N1 9PF United Kingdom
Tel: + 44 (0)20 7833 4075,
Fax: + 44 (0)20 7833 4102
info@oneworldaction.org;
www.oneworldaction.org
Charity registration number: 1022298;
Company registration number: 2822893

Партньори в този проект са организациите: „Джендър образование, изследвания и технологии” (ДОИТ)
от България, „Джендър изследвания” от Чехия, „AUR – Национална организация на специалистите по човешки ресурси” от Румъния и „Словашки център за комуникации и развитие” от Словакия.
Тази публикация е в рамките на проект „CONNECT! Жените от изток, запад, юг за развитие. Изграждане
на обществена подкрепа за чувствителни и отговорни към равнопоставеността политики на сътрудничество за развитие в новите страни-членки на Европейския съюз”. Тя се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската Комисия. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи Коалиция
КАРАТ и не може при никакви обстоятелства да се счита, че публикацията отразява позицията на
Европейската Комисия.

