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Konferencja programowa Wielkiej Koalicji za Równością i 
Wyborem. 

Prawa kobiet – nie poddajemy się! 
 

piątek - niedziela, 10-12 maja 2019 roku 
ibis Styles Warszawa City 
ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa 

PROGRAM 

Piątek, 10 maja 2019 r. 

 

 19:00 kolacja + networking 

 

Sobota, 11 maja 2019 r. 

 

 9:00–10:00 Rozpoczęcie obrad, powitanie, przedstawienie koalicjantek; informacja o 
powstałych radach kobiet, sposobie ich powoływania, zakresie działań oraz synergiach i 
możliwościach współpracy pomiędzy radami kobiet a koalicjantkami w celu wzmacniania praw 
kobiet i sprawiedliwości reprodukcyjnej na poziomie polityki samorządowej.  
Prowadzenie: Liliana Religa, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny  

 10:00-10:15  Informacja o działaniach Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.  

Prowadzenie: Urszula Grycuk, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem 

 

 10:15–10:30 przerwa kawowa 

 

 10:30–12:30 Przedstawienie przez ekspertki aktualnej sytuacji i wyzwań w obszarach 
strategicznych Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem: 

 prawa i zdrowie reprodukcyjne - Krystyna Kacpura, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania 
Rodziny 

 przemoc wobec kobiet Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka 

Praca w grupach metodą warsztatową nad priorytetowymi działaniami Koalicji w odniesieniu do 

omówionych wyzwań.  

Prowadzenie: Liliana Religa, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

 

 12:30–13:30 przerwa na obiad  

 

 13:30–15:30 Warsztat służący wypracowaniu strategii Koalicji na prowadzenie działań z zakresu 
feministycznej edukacji obywatelskiej przed wyborami (do Parlamentu Europejskiego i do 
krajowego parlamentu). Jak mobilizować wyborców i wyborczynie do głosowania? Jak uczynić 
prawa kobiet i LGBTIQ+ ważnym elementem kampanii? Jak promować feministyczne spojrzenie 
na program wyborczy? 
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Prowadzenie: Liliana Religa, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny  

 

 15:30-16:00 przerwa kawowa 

 

 16:00–17:30 Prawnicze Q&A: jak wykorzystać prawo w sprawach naruszeń praw 
reprodukcyjnych i przemocy? Jak reagować na naruszenia praw pacjenckich? Jak koalicjantki 
mogą mobilizować kobiety do walki o swoje prawa? 

Prowadzenie: Kamila Ferenc, Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. 

 

 18:00 kolacja + networking 

 

Niedziela, 12 maja 2019 r. 

 

 9:00–10:30 Jak przeciwdziałać próbom pozbawienia kobiet i osób LGBTIQ+ praw człowieka 
przez organizacje ultrakonserwatywne? Klementyna Suchanow, pisarka, aktywistka 
Warszawskiego Strajku Kobiet  

Jakie narracje i argumenty wykorzystują organizacje anti-choice? Agata Kobylińska i Iwona 
    Majak,  Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom 

Praca w grupach metodą warsztatową w celu ustalenia możliwych interwencji Koalicji, 
sposobów monitorowania i reagowania na zagrożenia dla praw człowieka, demokracji i 
sprawiedliwości społecznej 

Prowadzenie: Liliana Religa, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

 

 10:30–11:00 przerwa kawowa  

 

 11:00–13:00 Podsumowanie, nakreślenie planu działań na okres 2019/2020, aktualizacja 
strategii WKRW, rekomendacje i wnioski osób uczestniczących. 

Prowadzenie: Liliana Religa, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

 

 13:00-14:00 przerwa na obiad 


