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Kim jeste my?
Stowarzyszenie Kongres Kobiet to największy ruch społeczny w Polsce,
kt ry od 12 lat działa na rzecz aktywizacji kobiet, zwiększenia ich udziału w
życiu publicznym, przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji. Ponad
politycznymi podziałami jednoczy kobiety o r żnych poglądach i zawodach,
z r żnych rodowisk i stron Polski. Poprzez działania og lnopolskie i
lokalne edukuje kobiety między innymi w kwestiach ich praw i postaw
obywatelskich, funkcjonowania na rynku pracy czy przedsiębiorczo ci.
Aktywizuje i mobilizuje w sferze politycznej, społecznej i biznesowej.
Stowarzyszenie Kongres Kobiet zbudowało sie 55 pełnomocniczek i
wicepełnomocniczek regionalnych działających społecznie na terenie całej
Polski. Każdego roku Stowarzyszenie organizuje og lnopolski Kongres
Kobiet, gromadząc około 4500 uczestniczek. Stowarzyszenie Kongres Kobiet
jest inicjatywą społeczną, non profit, kt ra bez wsparcia Partner w
biznesowych i indywidualnych nie mogłaby działa .

NASZE SUKCESY

uchwalenie przez Parlament Ustawy Kwotowej przygotowanej przez
Stowarzyszenie Kongres Kobiet, gwarantującej kobietom 35% miejsc na listach
wyborczych
przygotowanie pierwszego, polskiego projektu ustawy w sprawie ograniczania
r żnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Temat luki płacowej stał się
elementem agendy politycznej partii rządzącej, a opozycja powołała się na nasz
projekt jako referencyjny w trakcie pierwszego czytania projektu rządowego w
Sejmie.
lobbing i wsparcie dla uchwalenia ustawy żłobkowej
lobbing i wsparcie dla ratyfikowania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym poprzez przygotowanie
przyszłych kandydatek do startu w wyborach samorządowych i parlamentarnych
(18 kandydatek SKK dostało się do parlamentu)
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ZDROWIE REPRODUKCYJNE
Zwiększenie dostępu do antykoncepcji (Polska zajmuje
ostatnie miejsce w Europie w dostępie do
antykoncepcji, w tym refundowanej;
Zapewnienie szerokiego dostępu do bada
prenatalnych;
Opracowanie jednolitej procedury dot. wykonywania
legalnej aborcji z powodu zagrożenia dla zdrowia/życia
kobiet;
Opracowanie standard w medycznych dla kobiet, kt re
zostały zmuszone lub same zdecydowały na donoszenie
tzw. trudnej ciąży;
Dekryminalizacja aborcji, poparcie tzw. ustawy
ratunkowej;
Rzetelna edukacja seksualna w szkołach.
Jednoznaczne uregulowanie stosowania klauzuli
sumienia przez lekarzy, położne, farmaceut w.
Zapewnienie Polkom możliwo ci terminacji ciąży z
powodu wad genetycznych i letalnej, nieuleczalnej
choroby, w pa stwach UE
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KWESTIE PRZEMOCY:
Nie dopu ci do wypowiedzenia Europejskiej Konwencji
w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec
kobiet i przemocy w rodzinie (tzw. Konwencji
Stambulskiej).
Rozpoczą wdrażanie zapis w ww Konwencji poprzez:
- zmianę definicji gwałtu (z konieczno ci udowodnienia
przez pokrzywdzoną, że została wobec niej użyta
przemoc lub podstęp na konieczno udowodnienia
przez sprawcę, że uzyskał zgodę na seks);
-wprowadzenie procedur postepowania medycznego i
policyjnego z ofiarami przestępstw o charakterze
seksualnym;
-wprowadzenie obligatoryjnego udziału sprawc w
przemocy w programach korygujących zachowania
przemocowe;
-wprowadzenie powszechnej edukacji dzieci i
młodzieży o sposobach rozwiązywania spor w i
konflikt w bez przemocy;
realizacja og lnokrajowych kampanii społecznych
edukujących o tym jakie zachowania są przemocą;
bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne dla
os b pokrzywdzonych przemocą dostępne w każdej
gminie (w szczeg lno ci dla dzieci!).
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KWESTIE PRZEMOCY:
Wytyczne dla sąd w i prokuratur (plus szkolenia dla
prokurator w i sędzi w),stop umarzaniu spraw o
przemoc z powodu „niskiej szkodliwo ci społecznej”,
stop karaniu sprawc w przemocy „wykonywaniem prac
społecznych”, stop karom wobec sprawc w przemocy
domowej wykonywanym w trybie dozoru
elektronicznego;
Wyeliminowanie tzw. „alienacji rodzicielskiej” z
dyskursu społecznego i politycznego (jest
nieprawdziwym pojęciem! WHO w 2020 roku wycofało
ją ze swoich klasyfikacji!) – to pojęcie używane przez
przemocowych ojc w jako narzędzie gnębienia matek
chroniących dzieci!
Doprowadzenie do wyeliminowania skutk w
powszechnego niepłacenia aliment w na dzieci
( ciągalno na poziomie 20%!). Zlikwidowa pr g
dochodowy, kt ry ogranicza możliwo korzystania z
Funduszu Alimentacyjnego.
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KOBIETY NA RYNKU PRACY –
PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM
SKUTKOM PANDEMII
Konieczny jest pakiet działa , zar wno na szczeblu
rządu, jak też samorządu mający na celu zmniejszenie
dysproporcji w ponoszeniu koszt w kryzysu przez
kobiety i mężczyzn. Programy pomocowe, w tym tarcze
antykryzysowe powinny by oparte na analizie skutk w
kryzysu w podziale na płe i wykorzystanie zasady
budżetowania r wno ciowego (gender budgets).
Pandemia dotknęła zwłaszcza branże usługowe, w tym
te objęte zakazem prowadzenia działalno ci, gdzie
pracuje wiele kobiet (handel, gastronomia, hotele,
branża turystyczna, branża kosmetyczna), a także małe
i mikro- firmy w większo ci prowadzone przez kobiety.
Pilne jest kompleksowe podej cie do zmniejszenia
dysproporcji w podziale obowiązk w domowych:
zwiększenie udziału mężczyzn w tych obowiązkach
poprzez dłuższe urlopy ojcowskie, zwiększenie
nakład w na infrastrukturę społeczna (opieka nad
dzie mi i osobami zależnymi). Ponad 68% kobiet w
badaniu firmy Deloitte przyznało, ze zwiększyła się
ilo ich obowiązk w domowych (raport Deloitte 202),
wzrost dotyczy zwłaszcza kobiet z dzie mi poniżej 18
lat.
Likwidacja luki płacowej, kt ra w czasach kryzysu jest
szczeg lnie dotkliwa, gdyż zwiększa zagrożenie
ub stwem kobiet. Propozycja nowej ustawy
przygotowanej przez zesp ł ekspert w o ekspertek
SKK.
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PARYTETY
Najbardziej skutecznym narzędziem wprowadzającym
rzeczywistą r wnowagę płci w obrębie władzy są kwoty
i parytety, czyli ustawowo zagwarantowane miejsca na:
listach wyborczych
w zarządach sp łek
w ramach ciał decyzyjnych zajmujących się dystrybucją
rodk w i ewaluacją projekt w badawczych lub
tw rczych w obrębie: kultury, nauki, medycyny oraz
medi w.
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KWOTY

Polska wprowadziła w 2010 r. kwoty (co najmniej 35%
każdej z dw ch płci) na listy wyborcze - był to wielki sukces
Kongresu Kobiet i Platformy Obywatelskiej – co znacznie
zwiększyło szanse kobiet. Wzrost na listach kandydat w/
kandydatek, w por wnaniu z okresem przed
wprowadzeniem kwot był ponad dwukrotny – wcze niej
kobiety zajmowały kilkana cie, obecnie ponad 40% miejsc
na listach. Znacznie skromniejszy jest jednak wzrost
udziału kobiet w r d os b wybranych – wynosi on 9% ( od
2020 do 29%). Dzieje się tak miedzy innymi dlatego, że nie
została wprowadzona zasada naprzemienno ci na listach.
Dlatego:
domagamy się wprowadzenie do systemu kwot zasady
naprzemienno ci na każdej li cie wyborczej, jak
r wnież r wnej liczby „jedynek” dla kobiet i mężczyzn
we wszystkich okręgach.
Domagamy się r wnież parytet w (lub kwot) w
zarządach, w kulturze, nauce i mediach. Wszędzie tam
gdzie podejmuje się decyzje i działania dotyczące
wszystkich obywateli i obywatelek i gdzie do tej pory
zar wno decyzje jak i kierunki działania zależne były
niemal wyłącznie od mężczyzn.
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