Европейско женско лоби
ЕЖЛ = НАЙ-ГОЛЯМАТА КОАЛИЦИЯ ЗА
ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА

Членове на ЕЖЛ са организации от всички страни-членки на ЕС и от
страните-кандидатки за членство. Общ брой на организациите – 2000.

Създадена през 1987 г., ЕЖЛ обединява женското движение в Европа, за да
повлияе на широката общественост и европейските институции в подкрепа на
правата на жените и равенството между жените и мъжете.
www.womenlobby.org

ЕЖЛ е достоверен източник на експертиза и опит в областта на равенството между
жените и мъжете, представяйки разнообразието на женското движение в ЕС.
ЕЖЛ представлява силен, независим, уверен феминистки глас в Европа и на
политическата арена на ЕС.
ЕЖЛ мобилизира колективния опит на своите членове за да работим по важни
проблеми, засягащи жените, за да реализираме правата на жените, равенството между
половете и социалната справедливост.

ЕЖЛ се ръководи от основния принцип на зачитане на правата на човека, а всички
форми на насилие срещу жени и момичета в частната и публичната сфера трябва да
бъдат разглеждани и разбирани като основни нарушения на принципите на правата на
човека.

Основни теми, по които ЕЖЛ работи:
- насилие над жени и момичета
- участие на жените в процесите на вземане на решения, женско
лидерство
- жените в икономиката и на пазара на труда,
- сексуални и репродуктивни права
- бежанки и мигрантки
- АГОРА – 2-седмици обучение за млади момичета

ЕЖЛ Обсерватория срещу насилието над жените
/28 национални експерти/
Обсерваторията е уникална структура в Европа, която идентифицира
проблемите и наблюдава прилагането на законодателството и
политиките в защита на жените от насилие в ЕС и в страните-членки.
Инициира регионални кампании, създава общи инструменти,
мобилизира организациите за съвместни действия срещу насилието
над жените.

Българската платформа към Европейско женско лоби,
създадена като неформална коалиция през 2005 г., и
регистрирана като ЮЛНЦ през 2015г., обединява
неправителствени организации от цялата страна, които
работят за постигането на равенство между половете и
споделят принципите и целите на ЕЖЛ.
Българско женско лоби бе първата платформа от страните от
Източна Европа, приета като пълноправен член в ЕЖЛ през 2006

От 2006г. до днес са реализирани различни проекти от страна
на Българско женско лоби в сътрудничество с ЕЖЛ.
Днес, конференцията ни е част от проект на ЕЖЛ и финансиран
от Съвета на Европа, и се реализира в България от Българско
женско лоби
ЗАЕДНО СРЕЩУ СЕКСИЗМА
/MOBILISE AGAINST SEXISM/

ЗАЕДНО СРЕЩУ СЕКСИЗМА
/MOBILISE AGAINST SEXISM/
Проектът обхваща 9 европейски държави и има за цел да повиши
информираността сред широката общественост и сред
стратегическите сектори в страната по отношение на
Препоръката на Съвета на Европа за предотвратяване и
борба със сексизма

ЗАЕДНО СЕЩУ СЕКСИЗМА

- Превод на български език и разпространение на материали, насочени към
предприемането на мерки в различни области, в съответствие с Препоръка CM / Rec
(2019) 1, напр. законодателни мерки (забрана за сексизъм и криминализиране на
сексистката реч на омразата), цифрово пространство, работно място, публичен сектор,
правосъдие, образователни институции, култура и спорт, частна сфера;
- Провеждане на конференция /10.11.2020/ с представители на образованието, медиите и
други заинтересовани страни
- Създаване на интернет страница, носеща информация за Препоръката, инициативи,
предприети от страна на различни институции и организации срещу сексизма, както и
лоши примери от българската действителност, илюстриращи пандемията на сексизъм,
заляла нашето ежедневие

БЪДЕТЕ С НАС
СРЕЩУ СЕКСИЗМА!
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balabanova.sto@gmail.com

