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CONNECT!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на 
документа носят само OWA и  Коалиция КАРАТ. При никакви обстоятелства то не може да се разглежда като 
позиция на Европейския съюз. Фондация Batory и фондация Filia Women също имат принос към този проект. 

Член на обществото на фермерската група, Жени за промяна, Замбия 2010

One World Action (OWA)

OWA  е организация на гражданското общество, създа-
дена 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. Ние смятаме, 
че основните причини за бедността се коренят в липсата 
на власт и затова работим с най-бедните и най-изключе-
ните социално, за да се чуе и техният глас и да им се даде 
възможност да преобразят живота си. Чрез изграждане 
на капацитет, създаване на връзки и застъпничество 
ние работим за решаването на проблеми като правата 
на жените, участие в управлението и социално изключ-
ване. Ние провеждаме застъпнически кампании във 
Великобритания и Европа, за да се противопоставим на 
медународните политики, които водят до обедняване на 
хората или поддържат бедността им.

Коалиция КАРАТ

Коалиция КАРАТ представлява мрежа от женски НПО от 
Централна и Източна Европа и Съюза на независимите 
републики (бивши съветски републики), чиято обща цел 
е да се постигне равенство на половете чрез мониторинг 
на прилагането на международните споразумения и 

политики. КАРАТ провежда застъпнически кампании в 
подкрепа на човешките права на жените, икономическа 
и социална справедливост  и сътрудничество за раз-
витие с акцент върху равнопоставеността на половете, 
отчитайки спецификата на страните от региона. През 
последните 10 години КАРАТ изгради здрава мрежа от 
организации, в която участват 50 организации и много 
индивидуални членове.

Фондация ДОИТ

Фондация ДОИТ е неправителствена организация, чиито 
основни цели и дейности са насочени към преодоляване 
на патриархалните стереотипи и постигане на равнопо-
ставеност на половете на всички нива на обществото. 
ДОИТ провежда информационни и застъпнически 
кампании  и създава и прилага образователни програми, 
насочени към овластяване на жените и момичетата в 
конкурентни сфери, включително сферата на новите 
технологии. Фондацията е сред учредителите на българ-
ската платформа от НПО за международно развитие.    



Равенството на половете и справедливостта в 
развитието

През последните 30 години активистите на дви-
жението за права на жените и равнопоставеност 
на половете се мобилизираха, за да превърнат 
равнопоставеността на половете в неразделна 
част от дневния ред на политиките за развитие. 
В Европейския съюз тези усилия доведоха до 
сериозни ангажименти с приемането на идеята 
за „Правата на жените и равнороставеността на 
половете” като един от ключовите принципи на 
Европейския консенсус за развитие. България и 
Румъния се присъединиха към Европейския съюз 
през 2007г., като с това поеха същите ангажи-
менти по отношение на равнопоставеността на 
половете и развитието, какато Чехия, Полша и 
Словакия през 2004 г.

Независимо от прогресивните политически 
програми, в цяла Европа разделението между 
политика и практика остава широко, особено в 
областта на равнопоставеността на половете и 
правата на жените, поради липсата на политиче-
ска воля, ограничен капацитет в сферата на равно-
поставеността на половете, несъответстващо 
разпределение на ресурсите и липса на кохерент-
ност на политиките. В новите страни-членки на ЕС 
тези предизвикателства се усложняват от липсата 
на опит и експертни знания. Проектът Connect! 
има за цел да се превърне в катализатор, допри-
насяйки за намаляването на различията между 
политика и практика на ниво Европейски съюз.

Какво представлява „Connect! Жените от 
изток/запад/юг за развитие”?

Connect! е пилотна инициатива, чиято цел е да 
подкрепи женските и други НПО в България, 
Чехия, Полша, Румъния и Словакия  да въздейст-
ват на националните правителства и да ги държат 
отговорни за пълното прилагане на политиката 
на ЕС относно равнопоставеността на половете и 
правата на жените в националните програми за 
международно развитие. Този проект се стре-
ми към изграждане на връзки между женски 
организации (които са дългосрочни партньори 
на британската организация One World Action) от 
южноафриканските страни и НПО от новоприетите  
държави-членки на ЕС. Това е възможност да се 
открият общите моменти в опита на организа-
циите и да се извлече поука от разликите, които 
заедно ще допринесат за по-дълбокото разбиране 
на различните предизвикателства и успехи на бор-
бата на жените за техните човешки права. В по-
широк смисъл този проект насърчава развитието 
и консолидирането на нови източно-юго-западни 
перспективи пред правата на жените, равнопоста-
веността на половете и развитието.

Проектът Connect! е три годишен проект, финан-
сиран частично от Европейската Комисия. Орга-
низацията One World Action от Великобритания 
и коалиция КАРАТ, която представлява мрежа на 
НПО от Централна и Източна Европа, със секрета-
риат във Варшава, координират заедно  проекта 
„Connect! Жените от изток/запад/юг за развитие”. 
Работи се в тясно сътрудничество и със следните 
организации – членки на КАРАТ:
– Национална Асоциация на специалистите по 

човешки ресурси (AUR), Румъния;
– Фондация Джендър образование, изследвания  

 и технологии (ДОИТ), България;
– Джендър изследвания и Асоциация за равни  

 възможности, Чехия;
– Словашки център за комуникации и развитие,  

 Словакия.

Цели на проекта

- Изграждане на капацитет в женските неправи-
телствени организации и организации, работе-
щи в сферата на сътрудничеството за развитие 
в Полша, Румъния, България, Словакия и Чехия 
да работят заедно със създателите на политики 
по проблемите на правата на жените и развити-
ето и прилагането на практика на съответните 
европейски правни и политически ангажименти.

- Укрепване на процесите, свързани със съв-
местното вземане на управленските решения и 
взаимната отговорност между правителството 
и женските организации и други НПО на нацио-
нално ниво.

- Изграждане на капацитета на женските 
организации и НПО в сферата на развитието от 
новите страни-членки на ЕС да се ангажират с 
по-широка обществена подкрепа на равнопо-
ставеността на половете, правата на жените и 
развитието.

- Оспорване на стереотипите и изграждане на 
мостове между женските организации и НПО, 
работещи за равнопоставеност.

- Подкрепа на женските организации и други 
НПО да създават по-тесни връзки и да черпят 
информация от женските организации от южно 
африканските страни.

- Осигуряване на включването на гледните точки 
на жените от новите страни-членки на ЕС в об-
щия глас на Европа и в крайна сметка засилва-
не и задълбочаване на цялостната европейска 
кампания за равнопоставеност на половете и 
правото на жените на развитие.

Дейности на проекта

1.  Национални и регионални диалози, обмяна на 
опит и изграждане на капацитет 

 Проектът ще създаде пространства и възмож-
ности за обмяна и споделяне на опит между 
жени от южна Африка и източна Европа. Опитът и 
знанията на жените от Глобалния Юг ще захрани 
политическия диалог в новите страни-членки на 
ЕС и ще се превърне в сърцевина на споделения 
опит от страните от изток, юг и запад, което ще 
допринесе за укрепване на чувствителните по 
отношение на пола и приобщаващи политики за 
развитие.

- През първите две години на проекта ще се прове-
дат един регионален диалог във Варшава и един 
регионален семинар в Лондон, които ще послужат 
като средство за разпространение на информа-
ция, осъществяване на връзка с други регионални 
инициативи, планиране на застъпнически и 
мобилизационни кампании.

- През 2011 г. в държавите – партньори Бълга-
рия, Чехия, Словакия и Румъния ще се проведат 
четири национални кръгли маси, които предста-
вляват още една възможност за изграждане на 
капацитет, планиране на застъпнически кампании 
и създаване на нови връзки. Тези кръгли маси ще 
послужат и за повишаване на чувствителността 
относно важността на равнопоставеността на 
половете и правата на жените в сътрудничеството 
за развитие.

-  Едновременно с горните инициативи ще бъдат 

организирани застъпнически срещи с жени от 
южноафрикански държави, на които те да могат 
да осъществят пряк контакт с политически лидери 
от новите страни-членки на ЕС.

2.  Анализ и разработка на ресурси
 Проектът Connect! Ще допринесе за разработва-

нето на документи за повишаване на чувствител-
ността на обществото и изграждане на капацитет 
под формата на политически и медийни брифинг-
материали и он-лайн ресурси. Ще бъде подбрана и 
обобщена основна информация, която да предста-
ви съществуващия разлом между политическите 
ангажименти и прилагането им на практика в 
новите страни-членки на ЕС, включително два 
специфични казуса от нови страни-членки от 
сферата на политиките и програмите за междуна-
родно развитие. Ще бъдат подготвени и медийни 
брифинги, които да свържат различните проблеми 
на развитието с   равнопоставеността на половете.

3.  Медийни и обществени изяви
 Обществените изяви и дейности, които целят при-

вличане на вниманието на медиите ще послужат 
за достигане до по-широка публика, както и за 
ангажиране на диалог с политическите лидери. 
Изключително важно е да се повиши чувствител-
ността и да се привлече подкрепа за осъществя-
ване на правата на жените и равнопоставеността 
на половете сред широката общественост. Тези 
дейности ще се провеждат във връзка и паралел-
но с регионалните и национални диалози.

ЖЕНИТЕ СЕ СВЪРЗВАТ ЗА ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ, ОТЧИТАЩО 
РАЗЛИЧИЯТА И РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ 

„ЕС признава равенството на половете като право, което 
е само по себе си едновременно цел на развитието 
и крайъгълен камък  на политиките за спрвяне 
с бедността. ЕС трябва да осигури политическият 
ангажимент към постигане на равенство на половете 
да се прилага систематично и да се демонстрира 
политическа воля и лидерство, като равенството на 
половете и овластяването на жените и момичетата 
биват поставяни непрекъснато на преден план.” 

(CONCORD, 2009)

Коалиция на жени, живеещи с ХИВ/СПИН (COWLHA), Малави 2008 (Снимка: Tara Brace-John) Общностна група “Жени за промяна”, Замбия 2008 (Снимка: Tara Brace-John)


