
One World Action (OWA)

Sme mimovládna nezisková organizácia 

fungujúca od roku 1989. Náplňou našej činnosti 

je spolupráca so ženskými organizáciami 

a združeniami naprieč Afrikou, Áziou, Latinskou 

Amerikou a východnou Európou. Nakoľko 

sme presvedčení, že chudoba má svoje 

korene v nedostatku moci, pracujeme s tými 

najchudobnejšími aspoločensky najvylúčenejšími 

ľuďmi, s cieľom pomôcť im nadobudnúť hlas, 

moc a možnosť zmeniť ich vlastné životy. 

Prostredníctvom budovania kapacít, networkingu 

a presadzovania našich cieľov sa zaoberáme 

otázkami ako sú práva žien, participatívnym 

vládnutím a sociálnou exklúziou. Cez naše 

kampane a ďalšie aktivity sa v rámci Veľkej 

Británie a EÚ snažíme poukázať na prvky 

medzinárodnej politiky, ktoré robia mnohých 

ľudí chudobnými.

KARAT Coalition (hlavný partner):

KARAT Coalition vznikla v roku 1997. Dnes vedie 

sieť ženských mimovládnych organizácií zo 

strednej a východnej Európy a zo Spoločenstva 

nezávislých štátov. Na Slovensku zastrešuje 

aktivity zoskupenia nezisková organizácia 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. 

Cieľom koalície je podporovať rodovú rovnosť 

prostredníctvom monitorovania implementácie 

medzinárodných dokumentov a politických 

záväzkov. KARAT Coalition bojuje za práva 

žien, ekonomickú spravodlivosť a genderovo 

spravodlivý prístup k rozvojovej spolupráci. 

Hlavnými geografi ckými oblasťami záujmu 

združenia sú vyššie spomínané regióny. Za 

desaťročie sa KARATu podarilo vybudovať silnú 

sieť, ktorá pozostáva z približne 60 jednotlivcov 

a 50 organizácií. 
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INICIATÍVA VÝCHOD/JUH/ZÁPAD 
ŽENY ZA ROZVOJ

CONNECT!

Materiál vznikol s fi nančnou podporou Európskej únie. Za jeho obsah nesú plnú zodpovednosť 

One World Action a KARAT Coalition. Obsah nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za 

vyjadrenie názoru Európskej únie. K uskutočneniu projektu prispeli aj Batory Foundation a Filia 

Women’s Foundation.

Členky roľníckej komunitnej skupiny, Ženy za zmenu, Zambia 2010 



Rodová rovnosť ako súčasť 
spravodlivého rozvoja 

V priebehu posledných 30 rokov sa vďaka 
aktivistom stala problematika práv žien 
a rodovej rovnosti integrálnou súčasťou 
rozvojovej agendy. V Európskej únii vyústili 
tieto snahy k prijatiu významných záväzkov. 
Okrem iného sa práva žien a rodová 
rovnosť stali jedným z piatich kľúčových 
princípov Európskeho konsenzu o rozvoji. 
Česká republika, Poľsko a Slovensko 
pristúpili k EÚ v roku 2004, pričom sa vtedy 
prihlásili k rovnakým záväzkom. Neskôr sa 
k nim v roku 2007 prihlásili aj Bulharsko 
s Rumunskom.

Navzdory existencii modernej politickej 
agendy, vládnu v Európe v otázkach 
rodovej rovnosti a dodržiavaní práv žien 
v Európe významné rozdiely. Dôvodom 
býva nedostatok politickej vôle, chýbajúce 
kapacity, nedostatok zdrojov, či chýbajúca 
ucelená stratégia ich presadzovania. 
V nových členských štátoch (NČŠ) sa 
k spomínaným výzvam primiešava 
i nedostatok skúseností a odbornosti. Projekt 
Connect! by rád prispel k zaceleniu medzery 
medzi politickými záväzkami a skutočnou 
praxou na úrovni EÚ.

Čo je to Connect! Ženy za rozvoj - 
iniciatíva Východ/Juh/ Západ?

Connect! je priekopníckou iniciatívou so 
zámerom podporiť ženské a rozvojové 
mimovládne organizácie v Bulharsku, 
Česku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. 
Cieľom iniciatívy je podporiť ich v boji za 
úplnú implementáciu európskych dohôd 
v otázkach rodovej rovnosti a zlepšovania 
postavenia žien v kontexte ofi ciálnej 
rozvojovej politiky. 

Zámerom projektu je vybudovať väzby medzi 
juhoafrickými ženskými organizáciami (a 
dlhodobými partnermi v iniciatíve One World 
Action) a mimovládnymi organizáciami 
z nových členských štátov EÚ. 

Účastníkom procesu to dáva unikátnu 
príležitosť identifi kovať, čo máme 
spoločné, čím sa líšime a zobrať si z toho 
poučenie. Umožní nám to hlbšie porozumieť 
širokej palete výziev, ktorým ženy čelia, ako 
aj úspechom, ktoré dosiahli. Jednoduchšie 
povedané, iniciatíva nabáda k vytvoreniu 
a zavedeniu do praxe novej juho/východo/
západnej perspektívy v oblasti ženských 
práv, rodovej rovnosti a rozvoja. Užšie 
spolupracujeme s týmito organizáciami:

Projektové aktivity

Podpora dialógu na štátnej a regionálnej 
úrovni, zdieľanie skúseností a budovanie 
kapacít

Projekt vytvorí priestor na výmenu a 
zdieľanie skúseností medzi ženami z Južnej 
Afriky a východnej Európy. Podstatnou 
zložkou dialógu v nových členských 
krajinách sa stanú odborné skúsenosti 
žien pochádzajúcich z juhu. To vytvorí 
jadro iniciatívy Východ/Juh/Západ, ktorá 
prispeje k posilneniu citlivosti na rodovú 
problematiku a inkluzívny rozvoj. 

Počas prvých dvoch rokov projektu sa 
uskutoční regionálny dialóg vo Varšave 
a regionálny workshop v Londýne. 
Tieto podujatia poslúžia k rozšíreniu 
informovanosti, spájaniu rôznych 
regionálnych iniciatív, plánovaniu ďalšieho 
postupu a mobilizačných aktivitám. 

V štyroch krajinách – v Bulharsku, Českej 
republike, Rumunsku a na Slovensku – sa 
uskutočnia štyri národné dialógy, ktoré 
napomôžu k rozvoju kapacít na štátnej úrovni, 
ako i k lepšiemu prepojeniu relevantných 
aktérov. Tieto podujatia by mali zároveň zvýšiť 
povedomie o rodovej rovnosti a právach žien 
pri uplatňovaní rozvojovej spolupráce. Počas 
projektu budú zorganizované stretnutia žien 
z Južnej Afriky a politických činiteľov nových 
členských krajín.

Analýza a rozvoj zdrojov

Projekt Connect! pripraví návod ako 
zvyšovať povedomie o problematike, ako 
i návod ako budovať ľudské kapacity 
v tejto oblasti. Tieto návody budú mať 
formu briefi ngov pre médiá, ako i podobu 
internetových zdrojov. 

V rámci tejto aktivity dáme dokopy základné 
informácie o problematike, s cieľom 
poukázať na rozdiel medzi politickými 
záväzkami a ich reálnou implementáciou 
v nových členských štátoch. Súčasťou tejto 
informačnej základne budú dve prípadové 
štúdie o nových členských štátoch a ich 
rozvojových politikách a programoch. 
Prostredníctvom brífi ngov s médiami 
odprezentujeme rôzne rozvojové otázky 
v kontexte rodovej rovnosti. 

Podujatia pre verejnosť a médiá

Zorganizujeme viacero verejných podujatí 
a aktivít, ktorých cieľom bude získať 
pozornosť médií, vďaka čomu by sme 
mohli obsiahnuť i širšiu verejnosť rovnako 
ako tvorcov politiky. Považujeme totiž za 
dôležité zvyšovať povedomie a podporu 
verejnosti na poli rodovej rovnosti. 
Všetky tieto aktivity prebehnú v súčinosti 
s takzvanými regionálnymi a štátnymi 
okrúhlymi stolmi.

SPOJME ŽENY DO CELOEURÓPSKEJ 
RODOVO CITLIVEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE 

„Európska únia považuje rodovú rovnosť za  

jedno zo základných práv. Jeho dodržiavanie 

je pre EÚ na jednej strane rozvojovým 

cieľom samo o sebe, a zároveň jej aj základ-

ným nástrojom v boji proti chudobe. EÚ 

preto musí dbať, aby boli jej záväzky na poli 

rodovej rovnosti systematicky zavádzané do 

praxe, pričom musí súčasne demonštrovať 

aj politickú vôľu a vedenie pri presadzovaní 

rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia 

žien a dievčat.“

(CONCORD, 2009)

Združenie žien trpiacich HIV/AIDS (COWLHA), Malawi 2008 (Foto: Tara Brace-John) Komunitná skupina, Zambia 2008 (Foto: Tara Brace-John)

- Národná asociácia špecialistov na ľudské  
 zdroje (AUR) - Rumunsko

- Gender, Vzdelanie, Výskum 
 a Technológie - Bulharsko

- Organizácia Gender Studies a Asociácia 
 za rovné príležitosti - Česká republika

- Slovenské centrum pre komunikáciu   
 a rozvoj - Slovensko

Ciele projektu

Cieľom projektu je ustanoviť stabilnú 
základňu pre genderovo citlivú a vnímavú 
rozvojovú spoluprácu. Konkrétnejšie ide 
o tieto ciele:

- Vybudovať kapacity ženských organizácií  
 a mimovládnych rozvojových organizácií  
 v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Českej  
 republike a na Slovensku, schopné   
 zatlačiť na tvorcov politiky v otázkach práv
 žien, rozvojovej spolupráce a implemen- 
 tácie relevantných právnych záväzkov.

- Na národnej úrovni posilniť procesy   
 výkonu moci a jej kontroly zo strany   
 ženských organizácií a neziskových   
 organizácií.

- Vybudovať kapacity ženských   
 organizácií a rozvojových mimovládnych  
 organizácií v nových členských štátoch  
 EÚ, schopné rozvinúť širšiu verejnú   
 diskusiu o genderových otázkach a prá-
 vach žien v rámci rozvojovej spolupráce. 

- Spochybniť zaužívané stereotypy   
 a vybudovať mosty medzi ženskými   
 organizáciami a mimovládnymi   
 organizáciami pôsobiacimi na poli rodovej  
 rovnosti a rozvojovej spolupráce.

- Asistovať ženským organizáciám   
 a mimovládnym organizáciám pri vytváraní  
 bližších väzieb so ženskými organizáciami  
 z Juhoafrickej republiky. 

- Zaistiť, aby sa mohli v rámci Európy   
 prejaviť i ženy z nových členských krajín  
 a zároveň posilniť a prehĺbiť celkové 
 ťaženie za rodovú rovnosť a práva žien  
 v rámci rozvoja.


