
RAZEM! 
WSCHÓD/POŁUDNIE/ZACHÓD – KOBIETY 
NA RZECZ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

One World Action (OWA) jest organizacją społe-
czeństwa obywatelskiego założoną w 1989 roku, by 
podejmować współpracę z organizacjami i koalicjami 
organizacji kobiet z obszarów wiejskich i miejskich 
w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i Europie Środko-
wej i Wschodniej. Dostrzegamy przyczyny ubóstwa 
i związanej z tym bezsilności, dlatego pracujemy 
z najuboższymi i wykluczonymi po to, by zyskali oni 
głos, siłę i możliwości, które pozwolą im zmienić 
swoje życie. Zajmujemy się  problematyką praw 
kobiet, zarządzania partycypacyjnego i wykluczenia 
społecznego przez budowanie potencjału, tworzenie 
sieci współpracy i sieci rzeczniczych. Prowadzimy 
w Wielkiej Brytanii i Europie kampanie kwestio-
nujące założenia polityk międzynarodowych, które 
powodują, że ludzie żyją w ubóstwie. 

Koalicja KARAT (główny partner): 
Od 1997 roku KARAT funkcjonuje jako koalicja 
kobiecych organizacji pozarządowych z Europy Środ-
kowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej mających 
na celu zapewnienie równości płci przez monitoro-
wanie realizacji międzynarodowych umów i polityk. 
KARAT działa na rzecz przestrzegania praw człowieka 
w stosunku do kobiet, społecznej i ekonomicznej 
sprawiedliwości oraz współpracy rozwojowej opartej 
na równouprawnieniu płci, ze szczególnym uwzględ-
nieniem perspektywy krajów Europy Środkowo-
Wschodniej oraz Azji Centralnej. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat KARAT stworzył silną koalicję, która 
skupia obecnie około 60 członków, w tym 58 orga-
nizacji.
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KOBIETY W RAMACH OGÓLNOEUROPEJSKIEJ 
WSPÓŁPRACY NA RZECZ POMOCY ROZWOJOWEJ 
OPARTEJ NA RÓWNOUPRAWNIENIU PŁCI.

„UE uznaje równość płci jako prawo i 
uznaje zarazem, że jest ona zarówno 
celem rozwoju, jak i fundamentem walki 
z ubóstwem. UE powinna zapewnić syste-
matyczne wdrażanie zobowiązań podjętych 
w ramach polityki równości płci, a także 
wykazać wolę polityczną i objąć przywódz-
two w stałej walce o równość płci oraz 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt”. 

 (CONCORD, 2009)

Równość płci na rzecz sprawiedliwego 
rozwoju 

W ciągu ostatnich 30. lat aktywistki i aktywiści 
działający na rzecz praw kobiet podejmowali starania 
o uznanie równości płci za nieodłączną część stra-
tegii rozwoju. W Unii Europejskiej (UE) działania te 
doprowadziły do przyjęcia znaczących zobowiązań, 
łącznie z uznaniem „Praw kobiet i równouprawnienia 
płci” za jedną z pięciu kluczowych zasad Europej-
skiego Konsensusu Rozwoju. Czechy, Polska i Sło-
wacja przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku, 
podpisując te same zobowiązania na rzecz równości 
płci oraz rozwoju, co Bułgaria i Rumunia w 2007.

Pomimo stopniowego realizowania strategii rozwoju, 
w Europie widać duże zróżnicowanie jeśli chodzi 
o wdrażanie jej założeń, zwłaszcza w zakresie rów-
ności płci i praw kobiet. Wynika to zarówno z braku 
dostatecznej woli politycznej, z ograniczonej znajo-
mości problematyki równości płci, jak i z systemu 
alokacji zasobów oraz niespójnej polityki współpracy 
rozwojowej. W nowych państwach członkowskich 
wyzwania przy wdrażaniu tej strategii są jeszcze 
większe, ze względu na ograniczone doświadczenia 
i wiedzę w tym zakresie. Projekt „Razem!” ma być 
katalizatorem i zapełniać lukę pomiędzy założeniami 
polityki rozwojowej a praktyką ich wdrażania na 
poziomie Unii Europejskiej.

O projekcie: Razem! Wschód/Południe/Za-
chód – Kobiety na rzecz współpracy rozwo-
jowej 

„Razem!” to nowatorska inicjatywa mająca na celu 
wspieranie organizacji kobiecych i innych organi-
zacji pozarządowych w Bułgarii, Czechach, Polsce, 
Rumunii i na Słowacji, aby mogły one skutecznie 
wpływać na rządy tych państw po to, by w progra-
mach współpracy rozwojowej państwa te w pełni 
wdrożyły politykę UE w zakresie równości płci i rów-
nouprawnienia kobiet. Celem projektu jest budo-
wanie współpracy między organizacjami kobiecymi 
(a zarazem partnerkami One World Action) z Afryki 
Wschodniej i organizacjami kobiecymi z nowych 
państw członkowskich UE. Współpraca daje okazję 
do poznania podobnych doświadczeń i uczenia się 
na podstawie różnic, co przyczyni się do lepszego 
zrozumienia różnorodnych wyzwań i sukcesów 
w walce o prawa kobiet. Patrząc szerzej, działania 
projektu zmierzają do konsolidacji i rozwoju nowych 
Południowo-Wschodnio-Zachodnich perspektyw 
w obszarze praw kobiet, równouprawnienia płci oraz 
polityki rozwojowej. 

„Razem!” to trzyletni projekt współfinansowany przez 
Komisję Europejską. Działania koordynowane są 
wspólnie przez One World Action z Wielkiej Brytanii 
oraz Koalicję KARAT – koalicję organizacji kobiecych 
z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Central-

nej z siedzibą w Polsce. W projekcie biorą udział 
następujące organizacje członkowskie KARATu: 

• AUR - The National Association of Human Resour-
ces Specialists, Rumunia

• Gender, Education, Research and Technologies 
(GERT), Bułgaria 

• Gender Studies and the Association for Equal 
Opportunities, Czechy

• Slovak Centre for Communication and Develop-
ment, Słowacja 

Cele projektu 

Projekt ma na celu zbudowanie silnego, obejmujące-
go całą UE poparcia na rzecz optymalnej współpracy 
rozwojowej opartej na zasadzie równouprawnienia 
płci. W ramach projektu chcemy zwłaszcza: 

• Budować potencjał organizacji kobiecych i organi-
zacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju 
(NGDOs) w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii 
i na Słowacji, by włączały się wraz z decydentami 
krajowymi w działania na rzecz praw kobiet 
i współpracy rozwojowej oraz na rzecz wdrożenia 
właściwych, prawnych i politycznych, zobowią-
zań UE.

• Wzmocnić wzajemne relacje między rządem 
a organizacjami kobiecymi i innymi organizacjami 

pozarządowymi w zakresie odpowiedzialności 
i zarządzania na szczeblu krajowym. 

• Budować potencjał organizacji kobiecych i orga-
nizacji działających na rzecz rozwoju z nowych kra-
jów członkowskich UE, by włączały się w szerszą 
debatę publiczną na temat równości płci, praw 
kobiet i rozwoju. 

• Walczyć ze stereotypami i budować relacje między 
organizacjami kobiecymi i organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na rzecz równości płci. 

• Wspierać organizacje kobiece i inne organizacje 
pozarządowe, by budowały ściślejszą współpracę 
z organizacjami kobiecymi z Afryki Wschodniej 
oraz korzystały z ich wiedzy. 

• Sprawić, by głos Europy był również głosem ko-
biet z nowych państw członkowskich UE i ujmował 
także ich punkt widzenia, oraz wzmocnić i pogłębić 
ogólnoeuropejską kampanię na rzecz równości płci 
i prawa kobiet do rozwoju.

Działania w ramach projektu

Dialog na szczeblu krajowym i regional-
nym, wymiana doświadczeń i budowanie 
potencjału

Projekt tworzy przestrzeń i możliwość wymiany 
doświadczeń i poglądów między kobietami z Afryki 

Wschodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Wiedza 
i doświadczenie kobiet z Globalnego Południa 
wzbogacą dialog prowadzony w nowych państwach 
członkowskich UE i będą stanowiły podstawę przy 
zdobywaniu doświadczeń w ramach współpracy Po-
łudnie-Wschód-Zachód, co przyczyni się do  uwrażli-
wienia organizacji, opinii publicznej oraz decydentów 
na sprawy równości płci i globalnego rozwoju. 

W ramach projektu odbędą się następujące wydarze-
nia:

• Spotkanie regionalne w Warszawie i warsztaty regio-
nalne w Londynie zostaną zorganizowane w ciągu 
pierwszych dwóch lat realizacji projektu. Ich głów-
nym celem będzie przekazanie wiedzy i połączenie 
tego z inicjatywami regionalnymi oraz z planowa-
niem działań rzeczniczych i mobilizujących. 

• Cztery spotkania krajowe odbędą się w roku 2011 
w Bułgarii, Czechach, Rumunii i na Słowacji. Będą 
one okazją do budowania potencjału różnych orga-
nizacji, współpracy między nimi oraz wypracowania 
działań rzeczniczych. Spotkania przyczynią się do 
podnoszenia świadomości o znaczeniu równości 
płci i praw kobiet w ramach współpracy rozwojowej. 

• Równocześnie ze spotkaniami krajowymi odbędą 
się spotkania rzecznicze dla kobiet wschodnioafry-
kańskich, by stworzyć im możliwość nawiązywania 

bezpośrednich kontaktów z decydentami politycz-
nymi w nowych państwach członkowskich UE oraz 
wpływania na nich.

Opracowanie materiałów i analiz 

W ramach projektu „Razem!” opracowane zostaną 
materiały edukacyjne w celu podnoszenia świado-
mości i budowania potencjału, w formie folderów 
skierowanych do decydentów i mediów oraz strony 
internetowej. Informacje w nich zawarte mają jasno 
pokazać znaczącą rozbieżność między zobowiązaniami 
rządów a wdrażaniem polityki rozwojowej w nowych 
krajach unijnych, co zostanie wykazane na przykładzie 
analizy sytuacji w dwóch wybranych krajach.
Opracowane też zostaną materiały prasowe, które będą 
pokazywały związek między problematyką rozwojową 
a równością płci.

Media i wydarzenia publiczne

Publiczne wydarzenia i działania mają na celu pozy-
skanie mediów i dotarcie do jak najszerszej publicz-
ności, a także zaangażowanie decydentów. Niezwykle 
istotne jest bowiem podnoszenie świadomości 
społecznej oraz budowanie poparcia dla praw kobiet 
i równości płci. Działania te będą prowadzone przy 
okazji spotkań regionalnych i krajowych.

Koalicja kobiet żyjących z HIV/AIDS. Malawi 2008 (Fot. Tara Brace- John) Wspólnota, Women for Change, Zambia 2008 (Fot. Tara Brace- John)
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