Warszawa, 26.11.2015

Pani Premier
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

Niżej podpisane organizacje zrzeszone w Koalicji na rzecz CEDAW apelują do Pani Premier
o podjęcie działań zmierzających do wdrożenia rekomendacji zawartych w Uwagach Końcowych
Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, które zostały przekazane Polsce w listopadzie 2014 roku
po rozpatrzeniu przez Komitet okresowego sprawozdania rządu z realizacji konwencji w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (konwencja CEDAW).
W swoim exposé obiecała Pani społeczeństwu sprawiedliwą politykę społeczną.
W powszechnym rozumieniu taka polityka musi wiązać się z przeciwdziałaniem dyskryminacji
i wykluczeniu. Dlatego apelujemy do Pani Premier o obsadzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds.
Równego Traktowania zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Podkreślamy, że Urząd ten powinna objąć osoba,
którą cechuje wrażliwość na nierówność szans i wykluczenie społeczne.
Jednocześnie zaznaczamy, że ustawowy wymóg powołania Pełnomocnika Rządu ds. Równego
traktowania oraz przyjęcia i wdrożenia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania
stanowią absolutne minimum w dążeniu do osiągnięcia równości płci. Więcej informacji na temat
obowiązków państwa w tym zakresie zawierają wyżej wspomniane Uwagi Końcowe Komitetu ds.
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Komitet sformułował w nich Zalecenia, także w sprawie krajowych
mechanizmów na rzecz poprawy sytuacji kobiet, których wdrożenie pozwoli zapewnić skuteczniejszą
ochronę praw kobiet oraz postęp w realizacji zasady równości płci. Mając na uwadze deklarację Pani
Premier o sprawiedliwej polityce społecznej, liczymy na to, że uwzględni Pani Zalecenia Komitetu w
polityce rządu. Podkreślamy, że wynikają one z międzynarodowych zobowiązań Polski w dziedzinie
praw człowieka, a ich realizacja przyczyni się do wyrównania nierówności społecznych, z którymi muszą
mierzyć się kobiety.
Koalicja na rzecz CEDAW aktywnie uczestniczyła w procesie sprawozdawczym dotyczącym
realizacji przez Polskę konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Obecnie
celem naszych działań jest monitorowanie i wspieranie realizacji Zaleceń Komitetu CEDAW. W związku
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z tym pragniemy zadeklarować naszą pomoc w pracach nad rozwiązaniami dotyczącymi polityki
równościowej. Będziemy również zobowiązane i zobowiązani, jeżeli Pani Premier – jako kierująca
pracami Rady Ministrów – zwróci uwagę ministrów na potrzebę podjęcia działań zmierzających do
wdrożenia Zaleceń Komitetu CEDAW oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi monitorującymi
proces ich realizacji.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Koalicja KARAT – koordynator Koalicji
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja Autonomia
Fundacja MaMa
Fundacja La Strada
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Trans-Fuzja
Instytut Spraw Publicznych
Polska Sieć Policjantek
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Społeczny Monitor Edukacji
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „Victoria”
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
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e-mail: aleksandra.solik@karat.org.pl
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1. Rzecznik Praw Obywatelskich
2. Media

Załącznik:
1. Uwagi Końcowe Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie połączonego siódmego
i ósmego sprawozdania okresowego Polski, 7 listopada 2014
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