Stanowisko Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet z dnia 11.03. 2022 r.
w sprawie: rekomendacji podjęcia działań na rzecz przyjęcia przez Samorząd
Województwa Pomorskiego oraz samorządy lokalne Europejskiej Karty Równości
Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Pomorski Zespół ds. Kobiet rekomenduje Zarządowi Województwa
Pomorskiego:
• podjęcie prac przygotowawczych zmierzających do podpisania
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (dalej:
Karta)
• podpisanie Karty do końca 2023 roku
• podjęcie, począwszy od roku 2022 działań promujących Kartę w
samorządach lokalnych (gminach i powiatach) województwa
pomorskiego, aby zachęcać pomorskie samorządy do jej podpisania.
Pomorski Zespół ds. Kobiet uznaje Kartę za dokument zawierający wszystkie
najważniejsze i fundamentalne zapisy dotyczące równego traktowania kobiet i
mężczyzn. Karta stanowi optymalną podstawę do podejmowania działań
promocyjnych, edukacyjnych i wdrożeniowych w obszarze równości kobiet i
mężczyzn w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem specyfiki i możliwości
lokalnego samorządu. Karta jest gotową, kompleksowo opracowaną ideą i może
służyć naszemu regionowi jako wiodący dokument dla wszystkich oczekujących
równości. Przystąpienie do Karty daje szansę na wprowadzenie równościowych
działań z wykorzystaniem potencjału jednostek samorządu terytorialnego i jego
mieszkańców. Pomorski Zespół ds. Kobiet składając niniejsze rekomendacje uznaje
rozpoczęcie prac nad przyjęciem Karty za odważne i zdecydowane działanie w
regionie znanym z postępowych i wolnościowych poglądów.
Szczególnie aktualne są nasze rekomendacje w obliczu wydarzeń w Ukrainie i
bezprecedensowego napływu uchodźców do Polski, wśród których najliczniejszą
grupę stanowią kobiety, osoby starsze i inne grupy narażone na działania
dyskryminacyjne. Pomorskie musi być gotowe na stworzenie optymalnych i równych
warunków do odbudowy życia i do rozwoju dla wszystkich osób, również tych, które
przybywają do naszego regionu w tak tragicznych okolicznościach i będą chciały na
pewien czas, a może też na zawsze związać się z Pomorzem. Ogromnego
znaczenia nabiera kwestia równości, samodzielności, zaradności, niezależności
ekonomicznej mieszkanek i mieszkańców regionu. Wychowanie w duchu
równościowym ułatwia zarówno kobietom jak i mężczyznom w każdej sytuacji,
również w tragicznych okolicznościach wojny, odnalezienie się i zdobycie
niezależności w nowych realiach.
Pomorskie zaopiekuje się uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy. Będziemy
potrzebować równości, poszanowania dla różnorodności i innych kultur, zrozumienia,
wrażliwości i wytrwałości w bardzo długim marszu, który jest przed nami. Nic nie
będzie już takie, jakie było. Nie będzie nam łatwo. Na każdego mieszkańca spadnie
dodatkowy ciężar, dodatkowe obowiązki i odpowiedzialności. Nie ma żadnego
uzasadnienia, aby odbywało się to bez zagwarantowania równych praw. Tego
uzasadnienia dla braku równości nie ma w naszej przeszłości, tym bardziej nie ma
obecnie i nie będzie w przyszłości.
Nie możemy dłużej akceptować długiej drogi do równości, bo taka akceptacja będzie
zgodą na biedę, nierówności i marnowanie potencjału.

