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Koniec roku 2020 i początek 2021 był czasem masowych protestów przeciwko zaostrzeniu
przepisów, które rozpoczęły się po wyroku wydanym 22 października 2020 przez Trybunał
Konstytucyjny, który orzekł, że możliwość aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z
konstytucją. 

Od kilku lat prawa kobiet są obiektem nieustannego ataku polskich polityków, ale również
organizacji fundamentalistycznych i przedstawicieli kościoła katolickiego, którzy dążą do
wzmocnienia tradycyjnych ról płciowych, dyskredytują feminizm i publicznie zniechęcają do
walki z przemocą wobec kobiet.

Na fali tych wydarzeń stworzyłyśmy kampanię pod hasłem „Doładuj prawa kobiet o 1%”, na
potrzeby której powstał niezwykle sugestywny spot. W kampanii przekonywałyśmy, że
prawa kobiet nie są nam dane raz na zawsze: trzeba o nie stale walczyć, zabiegać, troszczyć
się oraz je chronić. Jeśli tych działań zabraknie, możemy nasze prawa na długo utracić. 

SZANOWNI PAŃSTWO
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Z okazji Dnia Praw Kobiet, jak nazywamy święto obchodzone 
8 marca, wydałyśmy raport „Kobiety w Polsce w XXI wieku”. To
przekrojowe wydawnictwo zbierające informacje nt. udziału i praw
kobiet w różnych sferach życia politycznego, społecznego i
prywatnego. Ekspertki z wybranych obszarów przedstawiają
badania, analizy i tendencje oraz formułują rekomendacje działań
potrzebnych dla poprawy standardów i ochrony praw kobiet.

Latem przeprowadziłyśmy wakacyjną kampanię edukacyjną Równe związki. Włączyły się w
nią edukatorki, influencerki i twórczynie internetowe, które nagrały angażujące filmiki
skierowane do młodych osób. Każdy z nich poświęcony był innemu etapowi partnerskiego
związku i zawierał ostrzeżenia o czerwonych flagach, na które warto zwracać uwagę i które
mogą być sygnałem, że w związku dzieje się coś niedobrego.

Z okazji międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy przeprowadziłyśmy kampanię
Przemoc to nie tradycja. Zwracałyśmy w niej uwagę, że wypowiedzenie Konwencji
antyprzemocowej jest realne i że stanowi prawdziwe zagrożenie dla kobiet
doświadczających przemocy – takich jak klientki Centrum Praw Kobiet. 
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W grudniu uruchomiłyśmy Obserwatorium ds. Kobietobójstwa, które jest projektem
ważnym społecznie i odpowiadającym wyzwaniom, jakie stawia przed nami wzrastająca
w czasie pandemii fala przemocy wobec kobiet. Cele naszego Obserwatorium dobrze
oddaje hasło-symbol protestów przeciwko zabójstwom kobiet, nie tylko w Ameryce
Łacińskiej, ale również w Europie i na świecie: „Ani jednej kobiety mniej, ani jednej śmierci
więcej”.

Jak co roku w grudniu uhonorowałyśmy mężczyzn wspierających prawa kobiet w
konkursie Wyróżnienie Białej Wstążki, który organizujemy z Fundacją Jolanty
Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Dzięki temu konkursowi promujemy
odpowiedzialne i godne naśladowania postawy i działania mężczyzn, którzy wspierają
kobiety w osiągnięciu pełni praw i wolności.

Rok 2021 był dla Centrum Praw Kobiet rokiem ogromnych wyzwań wytężonej pracy. Nie
podołałybyśmy temu, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców i partnerów! Bardzo
dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, które nie tylko pozwala nam tworzyć stabilną ofertę
pomocową, ale również dodaje nam siły energii do dalszych działań. W 2022 roku również
zachęcamy do wspierania naszych działań – razem trzymamy stronę kobiet!

Urszula Nowakowska

Prezeska Fundacji
Centrum Praw Kobiet

. 
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W 2021 r. fundacja udzieliła pomocy 4 650 kobietom. Nasze specjalistki
udzieliły 13 764 konsultacji, w tym 5 861 psychologicznych, 4875 prawnych

oraz 3 028 pozostałych (socjalnych, rodzicielskich etc.). Ponadto udzieliłyśmy
4 522 konsultacji poprzez całodobowy telefon interwencyjny. W naszym

warszawskim schronisku bezpieczne schronienie znalazło 20 kobiet oraz 21
dzieci, a w krakowskim (działającym od lipca 2021) – 5 kobiet. 
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