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CZYM JEST RED:GLOW?

 Red:GLOW to sieć, która bada interakcje zachodzące między płcią, przywództwem, 
obywatelskością oraz stanowi przestrzeń dla młodych kobiet, która rozwija się 
opracowując dobre praktyki pracy z młodzieżą. 
 
Red:GLOW zrzesza siedem organizacji partnerskich, z sześciu państw europejskich. 
Każda ma doświadczenie we wzmacnianiu pozycji młodych kobiet, z których wiele 
pochodzi ze środowisk migracyjnych, mniejszości narodowych lub były osobami 
znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Rozwinięcie nazwy Red: GLOW, 
odsyła do języka hiszpańskiego i angielskiego. “Red” po hiszpańsku oznacza sieć, 
natomiast GLOW (ang.: Gender, Leadership, Outreach, Work): płeć, przywództwo, 
zasięg, praca. 
 
W wyniku poszukiwań podobnie działającej sieci europejskiej, doszliśmy do wniosku, 
że nie istnieje porównywalna inicjatywa, dzięki której organizacje zrzeszające osoby 
pracujące z młodzieżą, mające doświadczenie w pracy z młodymi kobietami, mogły 
dzielić się pomysłami, uczyć od siebie wzajemnie i w toku praktyki, dochodzić 
do lepszych rozwiązań. Finansowanie ze środków programu UE Erasmus+ które 
otrzymaliśmy na realizację projektu, pozwala nam odkrywać jak nasza sieć mogłaby 
stać się najbardziej efektywną we wspieraniu liderskich i obywatelskich kompetencji 
młodych kobiet.
 
Słyszy się o wielu sprzecznościach, jeśli chodzi o szanse, marzenia i nadzieje 
młodych kobiet w Europie. Często radzą sobie one lepiej od młodych mężczyzn 
jeśli chodzi o zdobywanie edukacji, jednak są szybko wyprzedzanie w miejscu pracy 
lub na obywatelskich pozycjach liderskich, na przykład w sferze polityki. Niektóre 
środowiska migracyjne rozwijają się, podczas gdy inne napotykają wiele barier 
utrudniających funkcjonowanie w głównym nurcie życia społecznego i korzystne 
zatrudnienie, a ich głos nie jest słyszalny przez decydentów.
 
Z zaciekawieniem, poprzez naszą sieć badamy jakie są wyzwania oraz jakimi 
metodami je pokonać. Okazja nie polega tylko i wyłącznie na zdobyciu dobrego 
wynagrodzenia czy awansu. Celem jest tworzenie środowisk gdzie każdy w 
naturalny sposób może się rozwijać. Okazja to nie tylko miejsce pracy, ale także 
ludzie angażujący się w podnoszenie ważnych kwestii, których głos jako obywateli 
jest słyszalny. Co  oznacza obywatelskość dla młodych kobiet i w jakiej formie ją 
wyrażają? W jaki sposób te idee oddziałują na siebie i się wzajemnie przenikają?

Red: GLOW to sieć która bada interakcje między płcią oraz pojęciem przywództwa 
we wszystkich dziedzinach życia. Chcemy swoim zasięgiem objąć młode kobiety, 
które są często pomijane, również jeśli chodzi o miejsca pracy. Jak możemy się 
upewnić, że każda młoda kobieta w Europie będzie miała możność znalezienia szansy 
na zawodowe i obywatelskie spełnienie? Jest to niezwykle ambitny cel, chcemy 
realizować małymi krokami.
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METODOLOGII

Ponad 100 osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą oraz (x young women ) 
młodych kobiet włączyło się w działania projektu Red: GLOW w całej Europie, a 
ich zebrana wiedza znajduje odzwierciedlenie w tym raporcie.  Przygotowanie 
niniejszego raportu rozpoczęło się od spotkania w połowie projektu, podczas 
którego omówione zostały początkowe sukcesy i wyzwania.  Stanowiło to trampolinę 
do zebrania doświadczeń, studiów przypadków i zaleceń z 6 krajów europejskich. 
Po przeprowadzeniu konsultacji projekt raportu został napisany i rozesłany do 
konsorcjum Red: GLOW. Cytaty użyte w tekście pochodzą z wywiadów, a imiona 
zostały zmienione, ze względu na ochronę tożsamości.  

Niniejszy raport opiera się na badaniach przeprowadzonych przez młode kobiety.  
Otrzymały wsparcie w budowaniu umiejętności w zakresie prowadzenia badań 
i analiz, w oparciu o istniejące dane (desk-based research) i przeprowadzaniu 
wywiadów oraz wgląd w procesy tworzenia polityki. 

Dodatkową wartością raportu są spostrzeżenia, przykłady najlepszych praktyk, 
refleksje i studia przypadków z następujących europejskich organizacji 
pozarządowych:

1. Porta Nevia- Fondazione Rui - Włochy
2. Fundacjia Sursum - Słowenia
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką - Polska (Stworzenie 

raportu)
4. Kultūras un Izglītības Biedrība - Łotwa
5. The Baytree Centre - Wielka Brytania
6. Fundacion Canfranc - Hiszpania
7. Fundacja WONDER - Wielka Brytania

Uwaga na temat pojęcia „Europy”.  W czasie trwania projektu, Wielka Brytania 
nadal była członkiem UE.  W niniejszym raporcie, o ile nie określono inaczej, termin 
„Europa” odnosi się do państw członkowskich UE waz z  Wielką Brytanią.  

INTRODUCTION

Debata o tym czy kobiety i dziewczęta osiągnęły równość, ma nadal miejsce w 
europejskich parlamentach i domach. Ludzie spierają się o różnice w wynikach 
egzaminów między dziewczętami a chłopcami i o to czy naturalnym jest, że kobiety 
pozostają w tyle z realizowaniem kariery zawodowej, gdy mają dzieci. Nadal 
jednak niewiele zmienia to w kwestii zrozumienia problemu równości płci. Kobiety 
doświadczają przeróżnych trudności w środowiskach tradycyjnie zaprojektowanych 
przez mężczyzn i dla mężczyzn. Do niedawna mężczyźni stanowili większość 
urzędników służby cywilnej, nadal prowadzą większość dużych przedsiębiorstw i 
pozostają częściej wybierani na stanowiska publiczne. Przestrzeń i procesy tworzenia 
sieci społecznych, nadal podlegają sporym podziałom ze względu na płeć oraz 
pewnej segregacji. Mężczyźni, niezależnie od tego czy są ojcami czy nie, bardziej 
się socjalizują, co ma także związek z ich karierą zawodową. Kobiety natomiast, 
zwłaszcza te posiadające dzieci, postrzegają tworzenie sieci kontaktów jako opcję 
dodatkową. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oznacza coś 
zupełnie innego dla mężczyzn i kobiet. Wskazuje to na wadliwość i niesprawiedliwość 
systemu pokonywania szczebli drabiny zawodowej i docierania do wysokich 
stanowisk. Jak możemy to rozwiązać?

Niektóre młode kobiety znajdują się w bardziej niekorzystnej sytuacji niż inne. 
Koncepcja intersekcjonalności czy kwestia osób borykających się z wieloma 
niedogodnościami jest rozumiana w niektórych krajach europejskich lepiej niż w 
innych. Oto fragment raportu prawnego Intersectional discrimination in EU gender 
equality and non-discrimination law, zamieszczonego na stronie Urzędu Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich:

1. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-
8a48a2157a2f

Coraz częściej uznaje się, że do dyskryminacji może dochodzić z więcej 
niż jednej przyczyny. Osoba, która jest dyskryminowana ze względu 
na swoją rasę, może również podlegać dyskryminacji ze względu 
na płeć, orientację seksualną, religię lub światopogląd, wiek lub 
niepełnosprawność. Taka dyskryminacja może powodować narastanie 
negatywnych skutków. W związku z tym, kobiety z mniejszości 
etnicznych, starsze, czarnoskóre oraz kobiety z niepełnosprawnościami 
należą do grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji 
w wielu państwach członkowskich UE1. Podobnej intersekcjonalnej 
dyskryminacji doświadczają osoby homoseksualne należący do 
mniejszości etnicznych; niepełnosprawni czarnoskórzy; młode osoby 
z mniejszości etnicznych lub starsze osoby niepełnosprawne. Raport 
rozpoczyna się od krótkiego zdefiniowania terminów i przedstawienia 
problemów, do których odnosi się pojęcie intersekcjonalności. Istnieje 
kilka różnych sposobów konceptualizacji pojęcia dyskryminacji, 
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gdy występuje ona na więcej niż jednej podstawie. Terminy takie 
jak „multiple discrimination” (zwielokrotniona dyskryminacja), 
„cumulative discrimination” (skumulowana dyskryminacja), „compound 
discrimination” (złożona dyskryminacja), „combined discrimination” 
(dyskryminacja łączona) i „intersectional discrimination” (dyskryminacja 
intersekcjonalna) są często używane zamiennie, chociaż mogą mieć nieco 
inne znaczenia. Nie ma jednej ustalonej terminologii ani w systemach 
prawnych, ani w literaturze. Generalnie jednak można mówić o trzech 
głównych obliczach dyskryminacji. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy dana 
osoba doświadcza dyskryminacji z różnych powodów, przy różnych 
okazjach. Na potrzeby niniejszego sprawozdania ten rodzaj dyskryminacji 
będzie nazywany „sequential multiple discrimination” (sekwencyjna 
dyskryminacja zwielokrotniona). Drugie oblicze, manifestuje się poprzez 
dyskryminowanie przy tej samej okazji, ale na różne sposoby. Na 
przykład homoseksualna kobieta może twierdzić, że była obiektem 
nękania zarówno z powodu tego, że jest kobietą, jak i z powodu swojej 
orientacji. O takiej dyskryminacji można powiedzieć, że jest „addytywna”, 
ponieważ każdy rodzaj dyskryminacji można wyróżnić oddzielnie. 
Na potrzeby niniejszego sprawozdania ten rodzaj dyskryminacji 
będzie nazywany „additive multiple discrimination” (addytywną 
dyskryminacją zwielokrotnioną). Trzeci przejaw jest zupełnie innego 
rodzaju, ponieważ dyskryminacja nie polega po prostu na wyróżnieniu 
dwóch źródeł dyskryminacji; Rezultat jest jakościowo inny lub, jak to 
określa Crenshaw, „synergistyczny” 1. Na przykład, czarnoskóre kobiety 
mogą doświadczać dyskryminacji w sposób jakościowo odmienny 
od białych kobiet lub czarnoskórych mężczyzn. Czarnoskóre kobiety 
mogą mieć wspólne doświadczenia zarówno z białymi kobietami, jak 
i czarnoskórymi mężczyznami, które jednak różnić się będą także pod 
pewnymi, istotnymi względami. Tak więc, podczas gdy białe kobiety 
mogą być ofiarami dyskryminacji ze względu na płeć, mogą być 
równocześnie beneficjentami, a nawet sprawcami rasizmu. I odwrotnie, 
czarni mężczyźni mogą doświadczać rasizmu, ale być beneficjentami i 
sprawcami seksizmu.

Projekt Red:GLOW ma na celu wyjście naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoją 
młode kobiety. 

W centrum stawiamy holistyczne podejście do rozwoju kobiet, realizowane poprzez 
pracę z młodzieżą (Youth Work). Chcemy zrozumieć złożoną naturę problemów, 
które niejednokrotnie hamują swobodny rozwój młodych kobiet na rynku pracy i 
przestrzeni obywatelskiej. Naświetlając je i nazywając, możemy dążyć do znalezienia 
rozwiązań. 

Realizując ten projekt w 6 krajach europejskich (Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, 
Łotwa, Polska i Słowenia), uzyskaliśmy wgląd nie tylko we wspólne problemy z jakimi 
borykają się młode Europejki, ale także rodzaj barier i uprzedzeń, z jakimi zmagają 
się młodzi ludzie w każdym z tych krajów. Niniejszy raport zawiera wnioski osób 
pracujących z młodzieżą, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły warsztaty w 

ramach Red:GLOW oraz samych uczestniczek projektu. 

Zidentyfikowaliśmy szereg problemów podzielanych przez młode uczestniczki 
biorące udział w naszych projektach. Wśród nich wymienić można: brak pewności 
siebie, strach przed porażką, brak świadomości na temat dróg kariery zawodowej i 
oczekiwań pracodawców, niska świadomość ich praw i obowiązków jako obywateli 
oraz własnej siły jaką mają do wprowadzania zmian. Chociaż są one z pewnością 
pogłębione środowiskach doświadczających wielu barier, rezonowały nawet wśród 
dziewcząt pochodzących z klasy średniej oraz wykształconych i zamożnych rodzin. 
To pokazuje, że młode kobiety nie mają odpowiedniego wsparcia, informacji lub 
edukacji.

Niniejszy raport zawiera analizę powyższych zagadnień w trzech sekcjach 
tematycznych: 

1. KRÓTKI PRZEGLĄD SYTUACJI MŁODYCH KOBIET W EUROPIE
2. BUDOWANIE KOMPETENCJI LIDERSKICH MŁODYCH KOBIET W ICH ŻYCIU 

ZAWODOWYM I SPOŁECZNYM: CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY 
3. ZALECENIA DOTYCZĄCE POLITYKI ROZWOJU PRZYWÓDZTWA MŁODYCH 

KOBIET
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Jak będzie można dowiedzieć się z zamieszczonych poniżej badań, młode kobiety w 
Europie dobrze sobie radzą w szkole. Częstokroć pokonując także swoich męskich 
rówieśników w wynikach egzaminów.

Przez cały czas nauki w szkole i na uniwersytecie młode kobiety chętnie angażują 
się jako wolontariuszki. Często poświęcają się dobrym celom, w swoich lokalnych 
wspólnotach. Nabywają umiejętności, które można wykorzystać w różnych 
okolicznościach (transferable skills), zdobywają znajomości oraz praktyczne 
doświadczenia. Często nie mają jednak wsparcia umożliwiającego podjęcie refleksji. 
W swoich CV piszą, że mają doświadczenie w opiece nad dziećmi lub w sadzeniu 
drzew, ale nie w zarządzaniu budżetami, planowaniu projektów lub podejmowaniu 
przedsięwzięć we współpracy z interesariuszami. W rozmowach z pracodawcami 
opowiadają o swoich pasjach, ale nie o swoich umiejętnościach. Młode kobiety 
mówiąc o sobie określają raczej swoje role, zamiast wymieniać osiągnięcia. 

Z chwilą ukończenia uniwersytetu, młodzi mężczyźni, średnio, zaczynają 
prosperować lepiej niż kobiety. Odtąd, większość mężczyzn z tymi samymi wynikami 
w nauce będzie osiągać lepsze pozycje w swojej karierze, otrzymywać bardziej 
prestiżowe nominacje i zdobywać kierownicze stanowiska. Dlaczego tak się dzieje? 
Czy to dlatego, że kobiety mają dzieci? Być może. Na długo jednak przed podjęciem 
urlopu macierzyńskiego młode kobiety są na gorszych pozycjach.

Częścią mechanizmu powstrzymującego młode kobiety jest brak pewności siebie. 
Wiele kobiet cierpi na przypadłość znają jako “syndromem oszusta”. Pomimo 
dowodów świadczących przeciwnie, czują się niekompetentne w swojej pracy i 
niechętnie szukają dróg awansu i większej odpowiedzialności. Po części jest to 
wynikiem systemu, który kształtuje sposób, w jaki wiele kobiet myśli i działa. 
Kultura wielu miejsc pracy nakierowana jest na nagradzanie indywidualnych ambicji i 
wspieranie ducha konkurencji. Są to cechy tradycyjnie uznawane za męskie. Kobiety 
lepiej rozwijają się w środowiskach gdzie panuje atmosfera współpracy, wzajemnego 
wsparcia dla indywidualnych talentów oraz wykorzystywania swoje mocnych stron, 
co naturalnie przekłada się na lepsze wyniki w organizacji.

Kobiety często skupiają swoją uwagę na misji i relacjach w miejscu pracy, a nie tylko 
na awansie lub wzroście płac. Oznacza to, że może im grozić pominięcie, gdy nadarza 
się okazja promocji. Wiele kobiet nie prosi o podwyżki płac i awans, ponieważ 
uważają, że na nie zasługują. Nie ubiegają się także o stanowiska, chyba że czują, że 
mogą już wykonać zadanie doskonale, jednak szefowie płci męskiej mogą postrzegać 
to jako oznakę niekompetencji. Jako kobiety nie chwalimy się otwarcie swoimi 
osiągnięciami, ani nie traktujemy sukcesu zespołowego jako po części własnego. To 
może być powodem pomijania nas.

Kobiety bywają również pomijane, ponieważ nie tworzą  właściwych relacji. 
Problemem może być ich wykluczenie z męskich przestrzeni społecznych, rozmów 
i spotkań towarzyskich po pracy, które prowadzą do zbliżenia się z przełożonymi, 
nieformalnego mentoringu, a także poszerzenia sieci kontaktów i rozwoju. Kiedy 
zakładamy rodzinę, mężczyźni nadal postrzegają to jako ważną część swojego 
życia, natomiast kobiety jako coś zbędnego, wobec możliwości powrotu do domu, 
do swoich dzieci. Mentoring jest korzystny dodatkowo dla samych kobiet które są 
mentorkami, poszerzając ich wiedzę i poznanie własnej branży2.

Na początku projektu Red:GLOW,  mając przed oczami koncepcję GLOW (Gender, 
Leadership, Outreach, Work), której rozwinięcie oznacza płeć, przywództwo, zasięg 
i pracę – pracownicy i organizacje młodzieżowe współpracowały, by wzbogacić ją w 
zdefiniowane przez nas wyzwania i najlepsze, naszym zdaniem, drogi ich pokonania. 
Stworzyliśmy następujący schemat: 

KONCEPCJA GLOW

ASPIRACJA: 
OBYWATELSTWO

• Młodzi ludzie nie angażują 
się w zachowania 
solidarnościowe, 
głosowanie itp.

• Integracja społeczna 
(etniczna, klasowa, 
edukacyjna itp.) jest słaba

ASPIRACJA:
 DOBRA ROBOTA

• Młodzi ludzie w całej 
Europie mają trudności z 
uzyskaniem dobrej pracy

• Młode kobiety starają 
się konkurować z 
mężczyznami o najlepsze 
miejsca pracy, mimo 
że często są lepiej 
wykształcone.

BIGGER PICTURE
• Działania obywatelskie, takie jak wolontariat, prowadzą 

do rozwoju umiejętności, które zwiększają szanse 
zatrudnienia młodych ludzi

• Zatrudnienie w godnych miejscach pracy jako akt 
obywatelstwa (składka podatkowa, służba poprzez 
płatną pracę), również:
• Rozwija umiejętności jako wiedzę, która może być 

wykorzystana w działalności obywatelskiej
• Daje pracownikom możliwość bycia lepszymi 

obywatelami w swoich miejscach pracy poprzez bycie 
sprawiedliwością i identyfikowanie działań na rzecz 
niesprawiedliwości

MŁODZIEŻOWE KOBIETY
• Zwłaszcza jeśli są to imigranci, mniejszości etniczne, 

przedstawiciele niektórych religii, rodziny o niskich 
dochodach itp. = MIĘDZYSEKCYJNOŚĆ

• Niski poziom zdolności adaptacyjnych lub inicjatywy, 
uniemożliwiający im angażowanie się jako obywatele lub 
stawianie się pożądanymi pracownikami

• Nieświadomi tego, co wiedzą lub w czym są dobrzy

YOUTH WORKER
• Wspieranie/pomaganie młodym kobietom w zrozumieniu 

szerszej perspektywy, wyznaczaniu celów, podejmowaniu 
działań i budowaniu samoświadomości

• Zapewnienie możliwości zdobycia umiejętności i wiedzy

2. https://media.ddiworld.com/research/women-as-mentors_research_ddi.pdf
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KRÓTKI PRZEGLĄD SYTUACJI MŁODYCH 
KOBIET W EUROPIE

Chociaż UE posunęła się naprzód na drodze do równości płci, zmiany 
między państwami członkowskimi są nierównomierne. Szwecja 
(83,6/100) i Dania (77,5/100) są niezmiennie najbardziej równymi 
społeczeństwami. Najwięcej w tej kwestii mają do zrobienia Grecja 
(51,2/100). i Węgry (51,9/100). Zaobserwować można poprawę Włoch 
i Cypru (+ 13,8 i + 10,4), podczas gdy Litwa jest jedynym krajem, który 
od 2005 r. nie poczynił żadnych postępów w zakresie równości płci. W 
niektórych państwach postęp zwolnił, zatrzymał się w martwym punkcie, 
a nawet cofnął. Wciąż jesteśmy daleko od celu.

Najnowszy wskaźnik równouprawnienia płci, który obejmował Wielką Brytanię, 
wykazał wynik 67,4/100 dla UE3, gdzie 100 stanowi całkowitą równość. W 
sprawozdaniu stwierdza się, że:

Szwecja jest postrzegana na całym świecie jako bastion równości, ale równocześnie 
zauważamy, że nawet tam kobiety stoją przed dodatkowymi wyzwaniami i że 
w niektórych częściach Europy nierówność płci jest nadal znaczna. Wskaźnik 
równouprawnienia płci (Gender Equality Index) daje silną podstawę do zrozumienia 
wyzwań, przed którymi młode kobiety nadal stoją lub którym będą musiały 
stawić czoła, w osiąganiu swoich celów i równości. Wskazujemy na nie jako punkt 
odniesienia.

Badania UE wskazują, że Covid-19 pogłębił problem nierówności i dotknął bardziej 
kobiet i mniejszości etnicznych w całej Europie4. Dodatkowo spodziewanym jest, 
że poziom nierówności będzie się zmieniał w innej dynamice w poszczególnych 
krajach europejskich, ponieważ na przejawy nierówności płci wpływają różne normy 
kulturowe i polityka lokalna.

3. https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
4. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c74af327-8441-11ea-bf12-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
5. Państw na kontynencie europejskim i po przedstawieniu danych do tego sprawozdania. We 
Francji obejmuje to również francuski departament zamorski, który nie znajduje się geograficznie w 
Europie.

EDUKACJA W latach 2009–2018 liczba młodych ludzi (w wieku 20-24 lat) posiadających co 
najmniej wykształcenie średnie wzrosła o 5,5%. Ten powolny, ale stały wzrost w całej 
UE (w tym w Wielkiej Brytanii)5, oznacza, że ponad 4/5 młodych ludzi kończy obecnie 
szkołę średnią.  Jednak w całej UE istnieje prawie 40% różnicy między wskaźnikami 
dla krajów stojących najwyższej i najniższej w rankingu. Kiedy młodzi ludzie kończą 
szkołę, istnieje różnica płci faworyzująca młode kobiety. W 2018 r. 86,1% kobiet 
w wieku 20–24 lat ukończyło co najmniej szkołę ponadgimnazjalną w porównaniu 

Jakie ma to konsekwencje poza pracą? Z powodu braku pewności siebie kobiet i 
ich powolnego rozwoju kariery, nie mają one takich samych roszczeń do prestiżu 
jako obywatelki. Kobiety nieczęsto są zachęcane aby dołączyć do zarządów, bądź 
zostać kandydatkami politycznymi. Nie mają związków, które wskazują im drogę do 
realizacji takich ról, więc zwykle przypadają one mężczyznom. Głos i doświadczenie 
kobiet znikają w tym procesie.

Ten scenariusz realizuje się również w miejscach pracy. Często kobiety często mają 
wąski horyzont i brakuje im odwagi do ubiegania się o awans. Niektórych opcji 
w ogóle nie biorą pod uwagę, a to dlatego że nie funkcjonują we wspierającym, 
poszerzającym wizję środowisku.

Z naszego doświadczenia wynika, że wsparcie ze strony dobrego mentora, 
nauczyciela lub innej osoby pracującej z młodzieżą, może pomóc nam w 
przezwyciężeniu ograniczających schematów. Taka osoba lub dobre środowisko 
może pomóc we zbudzeniu refleksji nad tym, czego uczymy się w miejscu pracy, 
w szkole i w społeczności, abyśmy mogli przezwyciężyć nasze obawy, spojrzeć z 
dystansem na określone systemy i kulturę oraz jak najlepiej wykorzystać nasze 
talenty i możliwości.

Młode kobiety mają do odegrania ważną rolę w tworzeniu sprawiedliwszego 
społeczeństwa: dobrych warunków w miejscach pracy, bardziej humanitarnych i 
wprowadzających równość struktur społecznych. Dlatego powołaliśmy do życia 
Red:GLOW. Celem jest stworzenie młodym kobietom warunków do refleksji nad 
umiejętnościami, które można wykorzystać w różnych okolicznościach (transferable 
skills). Nabyć je mogą poprzez wolontariat, dzięki któremu wzmacniają swoją 
pewność siebie, a w konsekwencji rozwijają umiejętności przywódcze, przy wsparciu 
towarzyszących im mentorów pracujących z młodzieżą.
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z 81% mężczyzn w tej samej grupie wiekowej6, natomiast później, na rynku pracy 
zaczynają przeważać młodzi mężczyźni.

W okresie szkolnym również można zaobserwować różnice płci7. W całej Europie 
dziewczęta wyprzedzają w czytaniu rówieśników płci męskiej, podczas gdy chłopcy 
średnio osiągają lepsze wyniki w matematyce. Względne wyniki w zakresie 
umiejętności mogą wpływać na późniejsze wybory dotyczące studiów wyższych, 
skutkując mniejszą liczbą kobiet wykształconych w kierunkach STEM (ang. nauka, 
technologia, inżynieria i matematyka). Kobiety preferują zawody pedagogiczne 
lub artystyczne, a te ścieżki kariery stają się sfeminizowane, co przyczynia się do 
upowszechniania schematu ról płciowych i podziałów w społeczeństwie8. Należy 
również zauważyć, że dziewczęta dobrze radzą sobie w szkole, mimo iż 1-2 osoby w 
każdej klasie (w całej Europie) to osoby opiekujące się dodatkowo kimś starszym lub 
chorym. Istnieje 5 razy większe prawdopodobieństwo, że częściej taka osoba będzie 
płci żeńskiej.9

Młode kobiety przechodzą na studia wyższe niż młodzi mężczyźni, a w ciągu ostatniej 
dekady rośnie liczba absolwentów. Ogółem do 2018 r. 40,7% osób w wieku od 30 
do 34 lat uzyskało wykształcenie wyższe, przy czym wyższy odsetek kobiet w wieku 
30–34 lat ukończyło studia wyższe (45,8%) mężczyzn w tym samym wieku (35,7%) i 
większej liczby kobiet niż mężczyzn kończących studia wyższe.10

Stopa bezrobocia wśród młodzieży (młodych ludzi w wieku 15–29 lat) na wszystkich 
poziomach wykształcenia w UE osiągnęła najwyższy poziom w 2013 r., który wyniósł 
18,9 %. Spodziewamy się, że jako skutek pandemii COVID19, ten problem może 
objawić się z większą siłą. W chwili obecnej już możemy obserwować że bezrobocie 
młodzieży rośnie w całej Wielkiej Brytanii i UE, a jego poziom przed pandemią 
wynosił 14,9%.11 

W całej Europie stopa bezrobocia młodych ludzi jest wyższa niż w wypadku innych 
grup wiekowych12. Ponadto, kraje UE najbardziej dotknięte kryzysem finansowym 
sprzed dziesięciu lat mają najwyższą stopę bezrobocia wśród młodzieży (np. Grecja 
z 32.3%; Hiszpania z 26,2%)13. Nie oznacza to prostej i bezpośredniej korelacji 
między kryzysem gospodarczym a bezrobociem młodzieży. Zamiast tego, należy 
wziąć pod uwagę inne zmienne.14 Za ważne zmienne należy również uznać politykę 
rynku pracy i zmiany demograficzne. Parlament Europejski15 stwierdził, że wysoką 

6.  https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard
7. https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_between_15_
years_old_boys_girls/
8. https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_between_15_
years_old_boys_girls/
9. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0352_EN.html?redirect
10. Tertiary education attainment; Dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
youth/data/eu-dashboard
11. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200709STO83004/covid-19-
how-the-eu-fights-youth-unemployment
12. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_
statistics#Longer-term_unemployment_trends
13. Stopa bezrobocia młodzieży według płci, wieku i poziomu wykształcenia: https://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
14. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_
statistics#Recent_developments

15. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_
EN.pdf 
16. https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2019.1585420
17. https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2019.1585420
18. https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/motherhood-low-
education-and-migration-are-particular-barriers-work-women
19. Young Women’s unemployment in EU: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_EN.pdf
20. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_
EN.pdf
21. Stopa bezrobocia młodzieży według płci, wieku i poziomu wykształcenia:
22. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GM-02-2015-0007/full/html?fullSc=1
23. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1638en_1.pdf

THE WORKPLACE

stopę bezrobocia młodzieży można również wytłumaczyć niedopasowaniami na 
rynku pracy z powodu niewystarczających umiejętności, ograniczonej mobilności 
geograficznej lub nieodpowiednich warunków płacowych. Kluczowym wyzwaniem 
dla młodych kobiet z dobrymi osiągnięciami w nauce, które mają trudności z 
kontynuowaniem kariery z równym powodzeniem jest to, że pracodawcy w całej 
Europie od ponad dekady coraz częściej kładą nacisk na kompetencje miękkie, 
czasem nawet dużo bardziej niż wiedzę techniczną.16 Należy jednak zauważyć, że 
umiejętności miękkie, na które nacisk kładą pracodawcy, różnią się w poszczególnych 
krajach Europy.17

Różnice w zatrudnieniu ze względu na płeć

W 2017 r. Różnica między płciami w UE-2818 w średnich miesięcznych zarobkach 
wynosiła 20%19 (na korzyść mężczyzn), znacznie zwiększając się w przypadku par z 
dziećmi (36%), samotnych rodziców (31%) lub osób z wyższym wykształceniem (33%). 
W ciągu całego życia nierówności te prowadzą nie tylko do różnicy ze względu na 
płeć, w średnich miesięcznych zarobkach w wysokości 38% wśród osób w wieku 65 
lat lub więcej, ale także do większego narażenia kobiet na emeryturze na ubóstwo.

W latach 2007–2016 różnica między płciami w zatrudnieniu młodzieży zmniejszyła 
się20, a młodzi ludzie najbardziej odczuwali skutki kryzysu gospodarczego w 
tamtym okresie. W 2018 r. stopa bezrobocia osób w wieku 15–29 lat dla mężczyzn 
wyniosła 12,1% oraz 11,8% w przypadku kobiet.21 Chociaż wydaje się, że różnice 
w traktowaniu ze względu na płeć uległy poprawie w przypadku tego pokolenia, 
badania pokazują22 że wynika to ze spadku zatrudnienia młodych mężczyzn, a nie 
zwiększenia dostępu kobiet do większej liczby miejsc pracy. Ponadto młode kobiety 
częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin niż mężczyźni (kobiety 31,6%, a 
mężczyźni 16,9%).

Bariery dla rozwoju młodych kobiet w miejscu pracy 

Istnieją różne bariery dla rozwoju w miejscu pracy młodych kobiet. Podczas gdy 
często mówimy o szklanych sufitach (glass ceilings) bądź zjawisku nazwanym w 
krajach zachodnich sticky floor, nasze własne doświadczenia w sieci Red:GLOW 
pokazują że teoria Labiryntu najlepiej oddaje złożoność drogi jaką pokonują 
kobiety.23 Bariery zależą od sytuacji życiowej, norm społeczno-kulturowych i 
struktury gospodarki każdego kraju. Niemniej jednak podobne wzorce można 
zaobserwować w całej Europie.
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Według Eurofound24 kobiety w Europie borykają się z większymi trudnościami 
z awansem niż mężczyźni, ze względu na mniejszą zdolności do uczestniczenia 
w obrocie finansowym, szkoleń i tworzenia sieci kontaktów. Podnoszą się 
głosy, że podczas gdy kobiety wydają się osiągać sukcesy na etapie szkolnictwa 
wyższego, często wybierane przedmioty mogą przełożyć się na gorsze możliwości 
zatrudnienia i większe niedopasowanie umiejętności.25 Jak wspomniano wcześniej, 
wyniki osiągnięte w przedmiotach wczesnej edukacji, mogą warunkować wybory 
edukacyjne młodych kobiet, które rezygnują z kariery w dziedzinach STEM, 
co pogłębia stereotypy płciowe, ponieważ matematyka i nauka są tradycyjnie 
zdominowane przez mężczyzn26 i nie ma naturalnego wsparcia dla rozwoju kobiet w 
tych kierunkach.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest wyzwaniem. Kobiety 
napotykają większe ograniczenia w łączeniu pracy, opieki i wypoczynku w 
codziennym życiu27. Innymi słowy, w rodzinach to kobiety, a nie mężczyźni, mają 
tendencję do dostosowywania swojego życia, jeśli wystąpi dodatkowa konieczność 
odpowiedzi na potrzebę większej opieki nad dziećmi bądź dorosłymi, którzy zmagają 
się z chorobą, starością czy niepełnosprawnością. Termin women work penalty, 
stworzony przez zachodnich badaczy – został ukształtowany dla opisania zjawiska, 
zaobserwowanego w związku z kryzysem spowodowanym COVID1928. Kobiety mają 
ponosić ciężar nieproporcjonalny do możliwości, zajmując się dziećmi zostającymi 
w domu oraz starszymi członkami rodziny, potrzebującymi dodatkowego wsparcia. 
Podczas gdy w całej Europie opracowywana jest polityka mająca na celu lepszą 
pomoc w zakresie potrzeb opiekuńczych matki, takich jak zwiększenie elastycznych 
harmonogramów pracy lub urlopów macierzyńskich,  są one  dalekie od rozwiązania 
tego problemu.  Chociaż w całej Europie opracowuje się programy, mające 
odpowiedzieć na potrzeby matek (np. zwiększanie elastyczności harmonogramu 
pracy, kwestie urlopu macierzyńskiego) są one dalekie od rozwiązania istniejących 
problemów. Sytuację dodatkowo pogarszają podziały ze względu na płeć. Praca w 
gospodarstwie domowym jest pozostawiona częściej kobietom, nawet w przypadku 
gdy gospodarstwo domowe utrzymują dwie osoby. Nawet w najbardziej równych 
płciowo krajach europejskich, nadal to kobiety spędzają znacznie więcej czasu niż 
mężczyźni na obowiązkach domowych i rodzinnych.29 

Badania wykazały30, że kobiety w całej Europie zmuszone są angażować się w 
pracę w niepełnym wymiarze godzin, a także rzadziej prowadzą własną działalność 
gospodarczą, co oznacza, że mają mniej praw pracowniczych i nie są również 
beneficjentami decyzji podejmowanych w przestrzeni biznesu. Ze względu na umowy 
krótkoterminowe lub stanowiska w niepełnym wymiarze godzin, mają utrudnione 
możliwości uzyskiwania awansów w firmie, w której pracują. Umowy na czas 
określony są również mniej regulowane i chronione, co zwiększa ryzyko wyzysku 
pracownika. Ponadto, chociaż umowy na czas określony mogą być postrzegane przez 

24. Flabbi, L. (2012), Różnice płci w edukacji, wyborach zawodowych i wynikach rynku pracy na 
próbie krajów OECD, World Development Report Background Papers, Bank Światowy, Waszyngton.
25. https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_
between_15_years_old_boys_girls/
26. Bakker, W. i Karsten, L. (2013) “Równoważenie płatnej pracy, opieki i wypoczynku w 
gospodarstwach domowych po separacji: porównanie rodziców samotnie wychowujących dzieci ze 
współproducami”, Acta Sociologica 56: 173–87
27. https://www.bbc.com/worklife/article/20200630-how-covid-19-is-changing-womens-lives
28. https://journals.openedition.org/spp/6196#tocto1n4
29. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_
EN.pdf
30. file:///C:/Users/Staff/Downloads/socsci-08-00005.pdf

31. https://link.springer.com/article/10.1007/s11577-020-00678-z
32. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0262407919305639
33. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537113000122
34. https://doi.org/10.1017/S0144686X17000812
35. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260815300010
36. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958928716688264
37. Komisji Europejskiej. Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w UE za 2018 
r.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/
annual_report_ge_2018_en.pdf
38. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_711570.pdf
39. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-
covid-19-crisis-553a8269/

młodych ludzi jako okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i poszerzenia 
swojego CV, brak ochrony związanej z tymi umowami naraża ich na większe ryzyko 
nagłego bezrobocia.  

Chociaż łatwiej jest sugerować, że kobiety zarabiają mniej ponieważ normy 
dotyczące płci zmuszają je do wykonywania „żeńskich zajęć”31, zamiast lepiej płatnej 
pracy, na przykład w dziedzinach STEM, które były tradycyjnie uznawane za domenę 
mężczyzn, należy prowadzić szersze dyskusje na temat tego, że obecnie tradycyjne 
umiejętności i zawody uważane za kobiece dewaluują się, a zatem wynagrodzenie z 
nimi wiązane jest mniejsze.32 W ramach STEM kobiety nadal zarabiają mniej niż ich 
koledzy.33 Nawet w przypadku tych kobiet, które odnoszą sukcesy w danej branży, 
nadal na szczycie widoczna jest luka płacowa.34

Sprawiedliwe społeczeństwo powinno uznawać prawa kobiet do wyboru 
satysfakcjonujących zawodów, a te wybory powinny być uwzględniane przez 
decydentów politycznych. Kobiety, które dobrowolnie decydują się na poświęcenie 
rodzicielstwu, doświadczają zjawiska określanego przez zachodnich badaczy jako 
Motherhood penalty. Ma to dotyczyć sytuacji w której władze danego kraju nie 
postrzegają prac związanych z zaangażowanym rodzicielstwem jako “prawdziwej 
pracy”. Nie otrzymują rekompensaty finansowej za pracę, którą i tak musiałyby 
zlecić za wynagrodzeniem komuś innemu. Mogą również ponieść długoterminowe 
konsekwencje, jak na przykład niskie świadczenie emerytalne25. Chociaż problem 
osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i domowym kobiet w 
Europie37 jest zróżnicowany, te które decydują się na większego zaangażowania w  
macierzyństwo i pozostanie w domu, nie powinny być karane ani stygmatyzowane. 
Kobiety powinny mieć możliwość swobodnego wyboru pozostania w domu z 
dziećmi, co, jak stwierdzono, ma pozytywny wpływ, zwiększając w niektórych 
przypadkach poziom satysfakcji matek.37

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt w miejscu pracy

Należy przyjrzeć się problemowi przemocy i molestowania, obecnemu w życiu 
zawodowym kobiet. 75% kobiet na stanowiskach wymagających kwalifikacji 
lub na stanowiskach kierowniczych najwyższego38 szczebla oraz 61% kobiet 
zatrudnionych w sektorze usług było ofiarami molestowania seksualnego. Od czasu 
pojawienia się ruchu #MeToo systemowy charakter molestowania seksualnego 
został ujawniony, a pracodawcy i władze lokalne zaczęły podejmować tę kwestię 
w debacie publicznej. Międzynarodowa Organizacja Pracy39. przyjęła niedawno 
nową konwencję dotyczącą eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy, 
która obejmuje przemoc uwarunkowaną płcią. Wciąż trwa jednak proces ratyfikacji 
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konwencji przez przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę powszechność zjawiska VAWG 
(Violence against Women and Girls, ang. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt), należy 
zastanowić się nad emocjonalnym i fizycznym jego wpływem na zdolność kobiet do 
wysokiego funkcjonowania w pracy, a co za tym idzie osiągania lepszych wyników 
pozwalających na awans. Ostatnio, ze względu na lockdown spowodowany pandemią 
COVID19 wzrósł poziom przemocy domowej, co będzie mieć w konsekwencji wpływ 
na wydajność kobiet.40

Zjawisko VAWG odnosi się do znęcania nad kobietami i dziewczętami, zarówno 
na poziomie seksualnym, jak i fizycznym oraz psychicznym. Przemoc ta może 
przybierać różne formy i ma miejsce w różnych kontekstach: prywatnym lub 
publicznym, w domach, miejscach pracy i na ulicach. Przemoc wobec kobiet jest 
zarówno przejawem, jak i wzmocnieniem nierówności społecznych ze względu na 
płeć.41 Ponieważ przemoc ta wiąże się z płcią, działania podjęte w celu zmniejszenia 
nierówności, muszą być strukturalne. Niemniej jednak różne formy przemocy 
będą miały różny wpływ na kobiety. Dlatego też konieczne jest zapewnienie 
zindywidualizowanej pomocy kobietom i dziewczętom dotkniętym przemocą, w celu 
ograniczenia negatywnego wpływu, jaki może mieć na ich życie i funkcjonowanie w 
społeczeństwie.  

Migrujące i mniejszości etniczne w miejscu pracy

Kobiety pochodzące ze środowisk migracyjnych i mniejszości borykają się z 
niedogodnościami w sposób podwójny42. Są one narażone na bezrobocie dużo 
bardziej od innych kobiet, a także mężczyzn ze środowisk migracyjnych i mniejszości. 
Należy zauważyć, że w obrębie i między mniejszościami istnieją różnice między 
postawami wobec kobiet, edukacji, pracy i obowiązków obywatelskich43,44 a niektóre 
mniejszości etniczne zarabiają nawet więcej niż społeczności lokalne.45  Jednak w 
porównaniu z europejskimi, przyjmującymi społecznościami lokalnymi, migranci i 
mniejszości są dużo bardziej narażeni na konieczność wykonywania słabo płatnej 
pracy, segregującej pod względem płci, na przykład sprzątanie, opieka nad dziećmi 
bądź seniorami i prace domowe. Jest tak dlatego że ich kwalifikacje46 często nie są 
uznawane, a ich umiejętności językowe są słabsze lub mają oraz mniejszy kapitał 
społeczny, co utrudnia znalezienie pracy. Dodatkowo, mogą one mieć gorszy stan 
zdrowia. W całej Europie mniejszości spotykają się z dyskryminacją47, zaczynając 
od tego, że jest mniejsza szansa, że osoba o „obco brzmiącym” nazwisku zostanie 
zaproszona na rozmowę rekrutacyjną, po bariery społeczne, ponieważ kapitał 
społeczny jest budowany głównie dzięki miejscom pracy.

40. Przemoc wobec kobiet & dziewcząt. (2019). Terminologii. [online] Dostępne pod adresem: 
https://www.vawgresourceguide.org/terminolgy [Dostęp 19 lip. 2019].
41. https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=2A77D3B8-90AC-
3D46-7F52E41D1157FE6C
42. https://www.researchgate.net/publication/287024211_Ethnicity_and_education_in_England_
and_Europe_Gangstas_geeks_and_gorjas
43. https://doi.org/10.1177/0022022116628671
44. https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/
earningsandworkinghours/articles/ethnicitypaygapsingreatbritain/2018
45. http://aei.pitt.edu/84486/1/No_2017-06_MB_et_al_Gender_Inequality_and_Integration_of_
Non-EU_Migrants_in_the_EU.pdf
46. https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-016-3095-9
47. https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/how-britain-voted-2019-election

48. https://www.theguardian.com/politics/2016/jul/09/young-people-referendum-turnout-brexit-
twice-as-high
49. Parlamentu Europejskiego (2019 r.). Wybory europejskie 2019: proeuropejski – i młody 
– elektorat z wyraźnymi oczekiwaniami. http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20190710IPR56721/2019-eu-elections-a-pro-european-and-young-electorate-with-clear-
expectations
50. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-
125123_QID_-1E067024_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0; GEO,L,Y,0;INDIC_
IS,L,Z,0;IND_TYPE,L,Z,1; JEDNOSTKA,L,Z,2;WSKAŹNIKI,C,Z,3;&zSelection=DS-
125123INDIC_IS.I_IUGOV12;DS-125123INDICATORS,OBS_FLAG;DS-125123UNIT,PC_IND;DS 
125123IND_TYPE <0>,Y16_29;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-
1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-TYPE_1_2_-2 
1_2&2&amp;rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_
51. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190226STO28804/women-
in-the-european-parliament-infographics5FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&
cDM=true&footnes=false&false&empty=false&wai =false&time_mode=FIXED&time_most_
recent=false&lang=EN=%23%23%23%2C%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23&lang=en

Obywatelstwo jest pojęciem szerokim, a jego znaczenie dla młodych ludzi jest 
szerzej komentowane w niniejszym dokumencie. W tym miejscu przyjrzymy się 
zaangażowaniu politycznemu i obywatelskiemu.

Zaangażowanie polityczne

Młodzi ludzie w Europie doświadczają wysokiego poziomu apatii politycznej. W 
Wielkiej Brytanii udział w wyborach powszechnych w 2019 r. wzięło 47% osób 
w wieku 18-24 lat48. To mniej wobec 66% głosujących w referendum w sprawie 
brexitu.49 We wszystkich brytyjskich wyborach w ostatniej dekadzie odsetek 
młodych ludzi głosujących jest znacznie mniejszy niż w starszych grupach wiekowych. 
The Economist sugeruje, że niska frekwencja wyborcza młodzieży jest spowodowana 
przeświadczeniem, że nie warto głosować na nikogo. Młodzi ludzie czują że ich 
głos nie liczy się lub po prostu, że nie mają wpływu na decyzje polityczne. Brak 
zaangażowania politycznego wśród młodych ludzi stanowi problem w całej UE, 
chociaż w ostatnich wyborach europejskich frekwencja wśród młodzieży wzrosła o 
50% od 2014 r., przy 42% osób w wieku 16/18–24 lat50. David Sassoli, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego od 2019 r., sugeruje, że wzrost frekwencji wyborczej 
wynika z wzrostu nastrojów prounijnych i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, 
prawdopodobnie wywołanego brexitem bądź problemami globalnymi, jak zmiany 
klimatyczne.

Pomimo rozczarowania i poczucia młodych ludzi, że ich głos się nie liczy, nie są oni 
całkowicie odłączeni od możliwości zaangażowania obywatelskiego. Internet daje 
wiele możliwości, będąc przede wszystkim źródłem informacji, a także drogą do 
zaangażowania politycznego. Na przykład, w 2018 r. 57 % młodych ludzi w wieku 
16–29 lat mieszkających w UE korzystało z Internetu w celu interakcji z organami 
publicznymi51. Powszechne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych jako 
narzędzi politycznych może jednocześnie wpływać na niską frekwencję wyborczą, 
ponieważ ludzie tworzą komory echa, coraz bardziej odłączają się od demokracji. Są 
także narażeni na kontakt w fałszywymi wiadomościami, co może przyczynić się do 
wzrostu populistycznych poglądów. Ponadto postęp w dziedzinie dużych zbiorów 
danych ułatwił mikro targetowanie, które może być wykorzystywane w kampaniach 
politycznych do wpływania na decyzji o głosowaniu, a nawet do zachęcenia 
obywateli, zwłaszcza młodszego pokolenia, do całkowitego powstrzymania się od 
głosowania.

OBYWATELSTWO
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Płeć i polityka

Powszechnie wiadomo, że kobiety są zazwyczaj niedostatecznie reprezentowane 
w polityce. Obecnie kobiety stanowią 40,4% posłów do Parlamentu Europejskiego 
– jest to rekordowo wysoki wynik. W 2020 r. Szwecja, Hiszpania, Belgia i Portugalia 
pozostają jedynymi krajami, w których ponad 40% krajowych deputowanych jest 
kobietami, z czego najwięcej w Szwecji – 47%. Państwa członkowskie UE – Cypr, 
Malta i Węgry (12,1%) mają mniej niż 20% reprezentacji kobiet w parlamencie. W 
2020 r. tylko 4 kraje UE52 miały kobietę premiera – Belgia, Dania, Niemcy i Finlandia. 

Jednak nawet w krajach o wyższym odsetku wybieranych kobiet, same obywatelki 
mogą wciąż być postrzegane jako mniej zaangażowane politycznie niż mężczyźni.53 

Na przykład, w wypadku Wielkiej Brytanii, dużo rzadziej kontaktują się ze swoimi 
przedstawicielami w parlamencie, rzadziej biorą udział w protestach, a także mniej 
angażują się w politykę partyjną. Jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, równy udział 
obu płci nie został jeszcze do końca osiągnięty. Badania wskazały na porównywalną 
partycypację obu płci w wyborach krajowych, jednak jeśli chodzi o wybory lokalne 
i europejskie, frekwencja mężczyzn jest większa54. Podsumowując, nadal nie 
osiągnęliśmy demokratycznej równości, a płeć nadal ma znaczenie jeśli chodzi o 
zaangażowanie w sprawy polityczne.

Inne formy zaangażowania obywatelskiego

Wolontariat jest ważnym wyrazem zaangażowania obywatelskiego i zmian w 
naszych społecznościach. W Unii Europejskiej 31,7 % młodych ludzi w wieku 16–29 
lat angażuje się w działalność wolontariacką,55 a udział młodych kobiet (33,6%) 
jest wyższy niż mężczyzn (29,9%). Słowenia ma najwyższy wskaźnik wolontariatu 
młodzieży w całej UE – 75,4%, natomiast Dania najniższy – 2,3%. Młodzi mężczyźni 
i kobiety angażują się w różnego rodzaju działania wolontariackie. Kobiety mają 
tendencję do skupiania się na jego skutkach społecznych, podczas gdy mężczyźni 
skłaniają się ku zawodowemu zaangażowaniu w sektor związany z wolontariatem56.

Oprócz wolontariatu i zaangażowania politycznego istnieją inne formy aktywnych 
postaw obywatelskich. Zaangażowanie obywatelskie można zdefiniować jako pracę 
dla zmiany w życiu własnej społeczności, przy zaangażowaniu wiedzy, umiejętności, 
wartości i motywacji, aby osiągnąć cel. Oznacza to promowanie podnoszenia jakości 
życia we wspólnocie, zarówno poprzez procesy polityczne, jak i niepolityczne.57

Zaangażowanie obywatelskie nie ogranicza się do wolontariatu, obejmuje 
wszelkie działania, które pomagają społeczności rozwijać i wzmacniać poczucie 
obywatelskości, na przykład poprzez zaangażowanie w sprawy Kościoła lub 
innej organizacji religijnej. W UE 17,4 % młodych ludzi w wieku 16–29 lat jest 
zaangażowanych religijnie, przy większym udziale kobiet (19,3%) niż mężczyzn 
(15,5%). Jak zaobserwowano w Wielkiej Brytanii58, wyzwaniem związanym ze 

52. https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/members/
53. https://rm.coe.int/analytical-report-data-2016-/1680751a3e
54. The Democratic Audit (2019). Has the gender gap in voting turnout really disappeared? http://
www.democraticaudit.com/2019/01/03/has-the-gender-gap-in-voter-turnout-really-disappeared/
55. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
56. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589236.2018.1441016
57. https://youth.gov/youth-topics/civic-engagement-and-volunteering
58.  https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_part_030&lang=en

zmniejszeniem zaangażowania obywatelskiego, jest ograniczenie możliwości 
spotykania przez młode osoby ludzi spoza ich najbliższego otoczenia, pokolenia 
i środowisk społeczno-ekonomicznych. Jest to wyzwanie zarówno dla integracji, 
jak i budowania kapitału społecznego. Dotyka to zwłaszcza kobiet i osób z mniej 
uprzywilejowanych środowisk społeczno-ekonomicznych, co gorsza, wielu 
imigrantów.59

Ponadto, zaangażowanie obywatelskie różni się w zależności od mniejszości 
etnicznych i kulturowych, na przykład w Wielkiej Brytanii, poziom uczęszczania 
do meczetu koreluje z wyższym poziomem uczestnictwa w życiu politycznym i 
obywatelskim wśród muzułmanów. Udział obywatelski wśród grup migrantów 
i mniejszości różni się znacznie w zależności od kraju, miasta i zależy od 
indywidualnych czynników, takich jak wiek, stan cywilny i płeć. Mniejszości 
borykające się z uprzedzeniami w całej Europie, czego przykładem są czarni 
Europejczycy, którzy zmagają się z dyskryminacją rasową i przemocą, nawet ze 
strony policji, mającej chronić ich prawa lub powszechną akceptację anty-romskich 
nastrojów.60 Wyzwania stojące przed zaangażowaniem obywatelskim mniejszości są 
oczywiste.

59. https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Final-Report-into-
the-integration-of-migrants.pdf
60. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2017.1330652
61. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61610840/Pilati_Morales201920191226-77715-
1lddnev.pdf?1577370371=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPartici
pation_of_migrants_in_European_ci.pdf&Expires=1600966184&Signature=YO5owhED3Z-
jRXE90eOkpImuilwcmWxnGGmCmen8UC-Vi0TN2RRO3X09SqFJkK-1YYOOeggY6xjZLM2mJXDYkJ
BZHYOJClKyh57TsgCqwX5vJnQkVzkqzSYFLhBZTlZw6qbM1LmRFKSDJ8ANBQQ-6i2zoQ2F4rVYFh8
CMJjXeIFydMktwsGbEYcmZsGNTIVG~S2iP4QfB7zDUdIC3NwF9pOTg6-r1cTklyM3GljB856X4GN-
ekmwdLMmtnAfLK8TlBV5MPwv8d~yuAJEYeDJ6C1Sfr1vwTN~usAbeMbrGETT0B-Sw3R4t2bc-
fUYKmKl07Ft3dbDBFR-6hMrjsvNPQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
62. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-
summary_en.pdf
63. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147176716302851
64. OECD, Co to jest kapitał społeczny? https://www.oecd.org/insights/37966934.pdf
65. Babcock, L., Recalde, M., Vesterlund, L. (2018). Why women volunteer for tasks that don’t 
lead to promotions. Harvard Business Review. Harvard Business Review. Źródło: https://hbr.
org/2018/07/why-women-volunteer-for-tasks-that-don’t-lead-to-promotions

ROZWÓJ KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO 

Kapitał społeczny jest definiowany przez OECD jako sieci wspólnych norm, wartości i 
porozumienia, które ułatwiają współpracę w obrębie grup lub między nimi.64

Harvard Business Review opublikował raport65, w którym stwierdzono, że kobiety, 
bardziej niż mężczyźni, skłonne są do podejmowania w ramach wolontariatu zadań, 
które nie prowadzą do awansu w miejscu pracy. Istnieje grupa koniecznych do 
zrealizowania zadań które są prozaiczne, nie wymagają większych umiejętności, 
nie generują przychodów i mają nieznaczny wpływ, np. prace administracyjne. Im 
więcej kobiet akceptuje te zadania, tym częściej są proszone o ich wykonywanie, 
ponieważ oczekuje się, że powiedzą “tak”. Ze względu na ten niesprawiedliwy 
podział pracy, kobiety mają mniejsze możliwości udziału w zadaniach, które mogłyby 
nadać dynamiki ich karierze, uniemożliwiając im generowanie kapitału społecznego 
za pośrednictwem sieci kontaktów. Może to wyjaśniać dlaczego pomimo dobrego 
poziomu wykształcenia, jak widzieliśmy, kobiety nadal stoją przed wyzwaniami 
zarówno starając się o zatrudnienie, jak i wspinając się po szczeblach kariery; W UE 
kobiety stanowią zaledwie 36% kadry kierowniczej, 27% członków zarządu i tylko 
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17% kadry kierowniczej wyższego szczebla.66

Nie możemy ignorować stereotypu, że mężczyźni są zazwyczaj bardziej pewni siebie 
niż kobiety, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce pracy. Badania wykazały, że mężczyźni 
mają tendencję do przeceniania ich wydajności i umiejętności, podczas gdy kobiety 
nie doceniają samych siebie lub mają “syndrom oszusta”. Ten brak pewności siebie67 
u kobiet może uniemożliwić im ubieganie się o awanse lub udział w wydarzeniach, 
które mogłyby umożliwić im nawiązanie kontaktów z pracownikami wyższego 
szczebla, ograniczając w ten sposób ich zdolność do zdobywania kontaktów 
zawodowych. Co więcej, ogranicza to ich zdolność do aktywniejszego zaangażowania 
obywatelskiego i poczucia większej społecznej odpowiedzialności. Może to być 
szczególne wyzwanie dla kobiet z wieloma barierami dla pełnego uczestnictwa 
społecznego, na przykład muzułmańskich kobiet, które mogą dodatkowo napotkać 
uprzedzenia na tle religijnym i etnicznym68. Nawet w wypadku narodowości 
wewnątrz-europejskich, mogą zdarzyć się uprzedzenia, takie jak nazywanie leniwymi 
południowych Europejczyków, przez północnych.69

Przy znacznie mniejszej liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych w każdej 
branży, pracowniczki potencjalnie mają mniejsze możliwości nawiązywać kontaktów 
z kobietami zajmującymi stanowiska wyższego szczebla, które mogłyby stać się ich 
mentorkami. Ponadto, brak kobiet u władzy mógłby bezpośrednio lub pośrednio 
stworzyć kulturę w której kobiety są mniej zmotywowane do dążenia do rozwoju 
i większych osiągnięć. Chociaż wiele czołowych firm, takich jak EY, KPMG czy 
Accenture tworzą inicjatywy mające na celu wzmocnienie pozycji kobiet w miejscu 
pracy, liczby nadal odzwierciedlają znaczną lukę między mężczyznami a kobietami na 
najwyższych stanowiskach.70

Ponadto brak przywództwa kobiet oznacza, że kultura organizacji jest projektowana 
przez mężczyzn i dla nich i zazwyczaj nagradza zachowania konkurencyjne, a nie 
oparte na współpracy.71 Zarówno konkurencja, jak i współpraca mają zalety, ale 
kobiety częściej niż mężczyźni łączą je, pełniąc rolę “transformacyjnych” liderów. Ten 
styl przywództwa zazwyczaj daje lepsze wyniki niż “transakcyjny” styl przywództwa 
często preferowany przez mężczyzn. Nie można powiedzieć, że kobiety są bardziej 
skutecznymi liderkami – organizacje kierowane przez kobiety niekoniecznie są 
bardziej opłacalne – ale badania międzynarodowe wykazały, że ogólnie to kobiety 
kładą większy nacisk na społeczne wartości dobroczynności i uniwersalizmu, co ma 
pozytywny wpływ na jakość życia pracowników.

Mentoring wychodzi na przeciw problemom, z którymi borykają się kobiety: 
mniejsza skłonność do starania się o awans, niskie poczucie własnej wartości. 
Dzięki niemu mogą także zdobyć kobiece wzorce do naśladowania. Mentoring ma 
pozytywny wpływ na relacje interpersonalne i umiejętności społeczne, a także na 

rozwój akademicki.72 Rozwój tych umiejętności i zdolność do budowania silniejszych 
relacji może wyposażyć kobiety w narzędzia niezbędne do wejścia na rynek pracy i 
postępu na dalszej drodze zawodowej.73

Kobiety należące do mniejszości wskazały na potrzebę utworzenia sieci oferujących 
mentoring kobietom w swoich społecznościach, aby mogły mieć dostęp do głównego 
nurtu informacyjnego i budowania kapitału społecznego. Jednym z przykładów jest 
WCAN (Professional & Personal Development for Black Women).74 Jednak wciąż 
istnieje ryzyko, że to pragnienie kobiet, aby zaangażować się w coś dobrego, może 
spowodować, że będą wykonywały nieodpłatną, często wymagającą emocjonalnie 
pracę. Liczba odnoszących sukcesy kobiet z grupy mniejszościowej jest bardzo 
ograniczna, a są one poszukiwane jako mentorki.75,76 Takie kobiety-mentorki, 
wywodzące się z mniejszości są także często proszone o wystąpienia na temat 
różnorodności, co może być dla nich dodatkowym obciążeniem.77

UE i Rada Europy promuje w Europie pracę z młodzieżą (Youth Work)78.  Jednak cele 
i poziom profesjonalizmu w tej dziedzinie na przestrzeni Europy różnią się. UE chce 
wykorzystać te ideę jako narzędzie do rozwiązywania konkretnych wyzwań, takich 
jak bezrobocie młodych osób i problem marginalizacji. Może to stanowić wyzwanie 
przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu projektów, które uwzględniają inne 
potrzeby określone przez młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą. Większość 
pracy z młodzieżą zalicza się do kategorii uczenia się nieformalnego i poza-
formalnego, ponieważ uznaje się, że jest to okazja dla młodych ludzi do rozwijania 
umiejętności miękkich. Rada Europejska nadal rozwija swoją strategię mającą na celu 
zwiększenie społecznego, politycznego i indywidualnego uznania pracy z młodzieżą 
we wszystkich państwach członkowskich.

Uczenie się poza-formalne jest osadzone w planowanych działaniach, które nie są 
wyraźnie określone jako nauka (pod względem celów uczenia się, czasu nauki lub 
wsparcia w nauce). Jest  celowe z punktu widzenia ucznia, może być zatwierdzone 
i prowadzić do certyfikacji, a czasami jest opisywany jako uczenie się częściowo 
ustrukturyzowane79. Uczenie się nieformalne to nauka wynikająca z codziennych 
czynności związanych z pracą, rodziną lub wypoczynkiem. Nie jest zorganizowane 
ani nastawione na osiąganie konkretnych celów, nie zakłada określonego czasu 
ani wsparcia edukacyjnego. Jest to rodzaj doświadczenia, które nabywamy, często 
nieintencjonalnie. Z tego powodu uczenie się nieformalne jest również określane 
jako uczenie się empiryczne.
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WNIOSKI 
KOŃCOWE

Literatura na temat płci w kontekście pracy z młodzieżą jest ograniczona. Sugeruje 
się, że doświadczenie koedukacyjnej pracy z młodzieżą dziewczęta, różni się80 od 
doświadczenia chłopców, a dziewczęta mogą być niekiedy odsunięte na bok w 
tych działaniach.81 Wracając do idei, że praca z młodzieżą ma koncentrować się 
na rozwoju osobistym młodych ludzi, a nie na rozwiązaniu szerszych problemów 
społecznych, Janet Batsleer podkreśla potrzebę skupienia się na sile i potencjale 
dziewcząt jako samodzielnych istot, funkcjonujących według zasad, na których same 
chcą ten potencjał realizować, a nie jako na nosicielach problemów społecznych. 
Istnieje silna feministyczna tradycja pracy z młodzieżą, zawężona tylko do dziewcząt, 
a wpływ działalności osób tej samej płci należy lepiej zbadać, a wybór młodych 
kobiet został nadany priorytetowo. Istnieje, osadzona w tradycji feministycznej, 
droga pracy z młodzieżą, skoncentrowana tylko na dziewczętach.82 Warto lepiej 
zbadać wpływ zajęć organizowanych i przygotowanych dla jednaj płci i nadać 
priorytet wyborom młodych kobiet. Istnieją argumenty zarówno za działaniami 
koedukacyjnymi, jak i za projektowaniem i realizowaniem działań skoncentrowanych 
wyłącznie na potrzebach młodych kobiet, zwłaszcza tych narażonych na 
intersekcjonalną dyskryminację.

W świetle powyższych badań i przytoczonych danych, można stwierdzić że młode 
kobiety, zwłaszcza te, zagrożone dyskryminacją, napotykają większe bariery niż 
ich męscy rówieśnicy we wchodzeniu w role przywódczyń i byciu w tych rolach 
uznanymi, zarówno w sferze obywatelskiej, jak i zawodowej.
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UMIEJĘTNOŚCI

BUDOWANIE KOMPETENCJI LIDERSKICH MŁODYCH KO-
BIET W ICH ŻYCIU ZAWODOWYM I SPOŁECZNYM: CZEGO 
SIĘ NAUCZYLIŚMY

Ten rozdział poświęcony jest analizie naszego doświadczenia z dwóch lat działania 
Red:GLOW. Opiera się na informacjach zwrotnych z działań, dyskusji i wywiadów 
zarówno z osobami pracującymi z młodzieżą, jak i młodymi uczestniczkami. 

Materiał zebrano z 6 różnych krajów i spośród różnych grup wiekowych w celu 
lepszego zrozumienia wyzwań, przed którymi stoją młode kobiety. 

BRAK PEWNOŚCI 
SIEBIE, STRACH 
PRZED OSĄDEM I 
PORAŻKĄ

Często powtarzającym się motywem podczas pracy projektowej, we wszystkich 
grupach wiekowych i środowiskach społecznych, był temat braku pewności siebie. 
Zostało to opisane jako powód, dla którego dobrze wykwalifikowane kobiety nie 
czynią postępów w takim samym tempie jak mężczyźni, nie ubiegają się o pracę, 
nawet mając kwalifikacje. W ten sposób tracą wiele okazji. Było to widoczne we 
wszystkich projektach zrealizowanych przez Red:GLOW. Uczestniczki szukają oparcia 
i potwierdzenia dla swoich decyzji lub boją się prosić o pomoc z obawy, że wyjdą 
na niekompetentne. Przejawiało się to na różne sposoby, także ze względu na 
różnice kulturowe, jednak mianownik był wspólny. Poczucie własnej wartości to 
fundament, na którym zbudowana jest zdolność kobiet do posiadania sprawczości 
we własnym życiu, bez której nie mogą przewodzić innym i odnosić sukcesów w 
sferze obywatelskiej lub zawodowej.

Szkoły nie mają na to czasu. Tworzenie afirmującego środowiska nie jest 
traktowane priorytetowo. Priorytetem szkół są osiągnięcia programowe 
i naukowe. Nie próbują stawać się miejscem, w którym dziewczęta stają 
się zdolne do podejmowania ryzyka i przeżywania porażki. Warto aby 
młode osoby rozumiały, że samo próbowanie nowych rzeczy już jest 
osiągnięciem, nawet jeśli niekoniecznie od razu widzimy efekt. Staramy 
się ułatwić tę bezpieczną przestrzeń. Nie ma się ochoty na próbowanie 
nowych rzeczy, jeśli nie czuje się bezpieczeństwa i wsparcia. Czuć że inni 
są zainteresowani moim samopoczuciem – to  tak naprawdę podstawa 
wszystkiego. 

Wolontariuszki dzielą się tym, jakich doświadczają barier zawodowych. 
Pojawienie się innej kobiety z takimi samymi wyzwaniami sprawia, że 
młodzi ludzie zaczynają słuchać i zadawać pytania. Zyskują świadomość, 
że uczucie przytłoczenia jest OK. Orientują się, że nawet my – dziesięć lat 
starsze od nich wciąż poszukujemy i odkrywamy. – R, youth worker, UK

 KIEROWNICZE

Podczas warsztatów Red:GLOW w Rzymie w 2019 roku, na których zebrały 
się młode kobiety ze wszystkich 6 krajów partnerskich, aby omawiać tematy 
związane z projektem, brak wiary w siebie i niewiedza, kogo poprosić o pomoc, 
zostały zidentyfikowane jako podstawowe bariery, które powstrzymywały młode 
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Wiedzieliśmy, że najpierw musimy zbudować zaufanie między 
dziewczynami i zaczęliśmy projekt Red:GLOW, od stworzenia rodzinnej 
atmosfery. Najpierw piekliśmy ciasto. Wtedy wszyscy poczuli bezpiecznie 
i zaczęli się otwierać. Mieliśmy wiele tematów, niektóre trudne, 
niektóre całkiem zwyczajne. To dodało uczestniczkom odwagi. Przez 
luki w polskim systemie edukacji, bardzo boimy się być oceniani. 
Nacisk kładzie się przede wszystkim na wyniki w nauce, podczas gdy 
w samym procesie nikt nie uczy nas jak i gdzie musimy się poprawić. 
Liczy się wynik końcowy. W trakcie działań przekazaliśmy uczestniczkom 
jasne informacje zwrotne na temat ich mocnych i słabych stron oraz 
możliwości rozwoju. Zachęcaliśmy je także do głębszego przyglądania się 
swoim słabościom i mocnym stronom.

Oprócz głównych działań Red:GLOW zorganizowaliśmy seminaria 
na temat mody i tego, jak ubierać się, aby wyglądać profesjonalnie. 
Następnie, wymieniliśmy się opiniami. Każda uczestniczka 
zaprezentowała swój własny strój, a na koniec inni mieli okazję przekazać 
swoją opinię i zaproponować ulepszenia. Przekazywanie i otrzymywanie 
konstruktywnej krytyki, abyśmy mogli pomagać sobie nawzajem w 
doskonaleniu się, było czymś nowym. Ma to jednak kluczowe znaczenie 
dla samorozwoju. – Z – Youth Worker, Polska

kobiety. Mając za zadanie zidentyfikować sposoby rozwiązania tych problemów, 
wszyscy zgodziłyśmy się co do możliwości i użyteczności stworzenia środowiska, 
w którym młode kobiety mogłyby wzajemnie udzielać sobie wsparcia i pomagać 
w identyfikowaniu swoich mocnych stron. Młode kobiety mogą być wobec siebie 
nawzajem bardzo krytyczne. Złe przyjaźnie zostały uznane przez młode osoby w 
tym projekcie za czynniki, które je powstrzymują i podkopują ich pewność siebie. 
W Rzymie zdałyśmy sobie sprawę, że jednym z czynników, które przyczyniły się 
do ich własnego braku wiary w siebie, było poczucie, że nie są tak utalentowane, 
wykwalifikowane lub uzdolnione jak inni ludzie wokół nich. W konsekwencji, widzą 
w swoich przyjaciołach mocne strony, a mają problem z dostrzeżeniem ich u siebie. 
Młode osoby zidentyfikowały pozytywną afirmację w grupie kobiet, jako sposób na 
wzajemne zajęcie się luką pewności siebie, która może uniemożliwiać osiągnięcie 
celów.  

W Polsce temat ten został mocno wyrażony: 

Kolejnym ważnym wnioskiem było znaczenie osobistej refleksji, czy to za pomocą 
narzędzi uczenia się, czy przy wsparciu mentora. Refleksja, osadzona we wszystkich 
działaniach zarówno dla młodych kobiet, jak i osób pracujących z młodzieżą, może 
pomóc młodym kobietom przebić się przez ich subiektywne spojrzenie na siebie i 
uzyskać znacznie jaśniejsze wyobrażenie o ich rzeczywistych mocnych stronach i 
brakach umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia celu aby młode kobiety 
uświadamiały sobie istnienie umiejętności, które nabywają w różnych sferach ich 
życia. Dobrze wyraziła to jedna z uczestniczek z Wielkiej Brytanii:

Jako młoda kobieta rozpoczynająca ścieżkę kariery, szybko zdałam 
sobie sprawę z tego, jak ważna jest refleksja w moim własnym rozwoju 
zawodowym. Nauczyłem się, że chociaż posiadanie doświadczenia 
jest ważne, uświadomienie sobie wartości płynących z doświadczenia, 
jest równie istotne. Uczyniwszy refleksję podstawą moich własnych 
doświadczeń z wolontariatem, byłam w stanie docenić wartość mojego 
wkładu oraz zidentyfikować umiejętności, które muszę jeszcze rozwinąć.

W wyniku refleksji stałam się bardziej pewna siebie i własnych 
umiejętności. Zdobyłam również profesjonalnego mentora, który pomógł 
mi określić, czego chcę dla moich przyszłych ambicji zawodowych. To, co 
zyskałam dzięki refleksji, jest wyraźnie widoczne, nie tylko dla mnie, ale 
także dla moich rozmówców.

Refleksja jest istotną częścią wolontariatu. Chociaż możemy nauczyć 
się wielu rzeczy dzięki temu co robimy, nasza wiedza jest poszerzona 
poprzez proces uświadamiania sobie czego się nauczyliśmy. To kluczowy 
punkt w pracy na rzecz społeczności, ponieważ może pomóc nam, jako 
wolontariuszom, stać się aktywnymi obywatelami, myśleć krytycznie 
i uczyć się na podstawie całego doświadczenia. Refleksja pomaga 
rozpoznać nasze umiejętności i zademonstrować je innym - w naszej 
społeczności lub pracy. 

Poprzez refleksję zyskujemy samoświadomość i umiejętność krytycznej 
oceny siebie. Są to ważne atrybuty, w które warto być wyposażonym 
podczas rozpoczynania naszej kariery. Kiedy sama dałam sobie możliwość 
zastanowienia się nad nabytymi umiejętnościami, nabrałem pewności 
siebie. Rejestrowanie pozwala na dialog z samym sobą, jednocześnie 
śledząc rzeczy, które udało ci się osiągnąć i nauczyłeś. Nie tylko pozwoli ci 
to być bardziej świadomym własnych działań, ale także zyskasz pewność 
siebie, ucząc się wskazać swoje mocne strony. Inną kluczową częścią 
autorefleksji jest nauka od rówieśników i kolegów podczas wolontariatu. 

Podejmując refleksję, jesteśmy bardziej świadomi naszego pozytywnego 
wpływu, jaki możemy mieć jako obywatele. We wspierającym 
środowisku uczymy się przeżywać emocje wywołane zetknięciem 
ze złożonymi problemami społecznymi i niesprawiedliwością. – A – 
uczestniczka, Wielka Brytania

Refleksja jest niezbędnym narzędziem, ponieważ innym wyzwaniem, przed jakim 
stoją dziś młodzi ludzie, które dodatkowo pogłębia COVID, jest niepewność: 

Młode kobiety mają tak wiele zainteresowań i ambicji, że na początku 
nawet nie wiedzą, od czego zacząć. Wiele uczestniczek ujawniło, że 
wyznaczanie celów i autorefleksja pomogły im zadać sobie właściwe 
pytania i skupić się na określonym celu. – A – Youth Worker – Łotwa



32 33

RED:GLOW Rekomendacje

Praktyka i
rozwój

Wyznaczanie
cleów

Refleksja Rozpoznawianie
umiejętneści 

miękkich

• Czy osiągnąłem swoje cele?
• Jakie postępy poczyniłem? 

Czy tego się spodziewałem? 
Czy osiągnąłem? 

• Czy zdobyłem dodatkowe 
umiejętności i kompetencje?

• Zapisywanie moich osiągnięć 
w celu rozwinięcia mojego 
CV.

• Czym są umiejętności 
miękkie?

• Dlaczego są one ważne dla 
rozwoju?

• Jakie mam umiejętności 
miękkie?

• Zdobywanie umiejętności 
poprzez nieformalne i 
pozaformalne uczenie się. 
Można to osiągnąć poprzez 
pracę z młodzieżą, w szkole, 
w pracy, w sytuacjach 
społecznych lub poprzez 
działania obywatelskie, takie jak 
wolontariat lub zaangażowanie 
polityczne.

• Co chcę osiągnąć w życiu 
osobistym, zawodowym i 
jako obywatel?

• Jakie umiejętności muszę 
rozwinąć, aby to osiągnąć?

• Od czego mam zacząć? 
Jak mogę zdobyć to 
doświadczenie?

NIEJASNE DROGI 
DO GODNEGO 
ZATRUDNIENIA

Powszechnym doświadczeniem osób pracujących z młodzieżą w tym projekcie było 
zaobserwowanie u młodych osób – z których większość miała od 16 do 24 lat – że 
nie są dobrze przygotowani do realistycznego wyznaczania celów zawodowych ani 
do osiągania celów. 
Konsultacje w ramach organizacji partnerskich Red:GLOW wykazały, że głównymi 
barierami młodych kobiet na rynku pracy były: 
• Niewiedza, jakie możliwości kariery istnieją i niskie aspiracje
• Niewiele przykładów sukcesu zawodowego w ich własnych kręgach (rodzina lub 

społeczność) 
• Brak dostępu do osobistego i zawodowego wsparcia, poradnictwa zawodowego 

i mentoringu w rodzinach, kręgach społecznych oraz brak dostępu do sieci. Może 
to odnosić się zarówno do płci jaki i czynników społeczno-ekonomicznych

•  Słabe rozpoznawanie własnych umiejętności, zwłaszcza umiejętności miękkich
•  Niska pewność siebie
•  Brak zdolności do wyznaczania celów, dokonywania wyborów i podejmowania 

konkretnych kroków w kierunku osiągnięcia celów
•  Brak zaangażowania w rozwój zawodowy
•  Niewielka wiedza na temat procesu rekrutacyjnego i aplikowania oraz oczekiwań 

potencjalnych pracodawców

Rozumieć czym jest godne zatrudnienie

Aby zrozumieć, jak najlepiej wspierać młode kobiety, z którymi współpracujemy, 
ważne było wypracowanie wspólnego zrozumienia godnego zatrudnienia. Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej definiuje godne zatrudnieni jako spełniające 
warunki: 

... poszanowania praw podstawowych osoby ludzkiej, a także 
praw pracowniczych w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy i 
wynagrodzenia. ... poszanowania integralności fizycznej i psychicznej 
pracownika w wykonywaniu jego zatrudnienia. Obejmuje to równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym.

83. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-
work-and-economic-growth.html

• Nawet ci, którzy są pewni siebie, mogą mieć niewielkie pojęcie o tym, jaką 
karierę wybrać i być sparaliżowani liczbą wyborów, które mają. Niektóre z 
nich mogą znaleźć za dziesięć lat na miejscach pracy, które jeszcze nie istnieją. 
Umiejętności refleksji mogą pomóc im wyznaczać cele i dostosowywać się, gdy 
świat nieuchronnie się zmienia. Dzięki Red:GLOW, osoby pracujące z młodzieżą 
opracowały następujący schemat, pomagający w zrozumieniu tych procesów i 
ukazujący jak wspierać młode kobiety w rozwijaniu swoich umiejętności refleksji:

Sustainable Development Goal 8 również koncentruje się na godnej pracy83, 
stwierdzając, że potrzebne są działania, które zapewnią, że młodzi ludzie wchodzący 
na rynek pracy znajdą zatrudnienie. Istnieje też potrzeba uświadomienia sobie że 
niepełne zatrudnienie i ubóstwo pracujących dotykają wiele ciężko pracujących i 
wykwalifikowanych osób oraz że kobiety są bardziej narażone na niedostateczne 
wykorzystanie ich potencjału niż mężczyźni.

To było i nadal pozostaje ważne. Odkryliśmy dwa powtarzające się uprzedzenia 
wśród osób pracujących z młodzieżą. Po pierwsze, zachęcali również młode kobiety 
do wejścia na ścieżkę kariery na uniwersytecie, nie biorąc pod uwagę, że kształcenie 
zawodowe lub przyuczanie do zawodu mogą nie tylko lepiej im odpowiadać, ale 
także zapewnić lepszą drogę do godnej pracy. Częściowo wynikało to z braku 
informacji na temat innych ścieżek, a także z dominującej idei, że uniwersytet jest 
opcją “lepszą”. Po drugie (być może było to bardziej rozpowszechnione wśród osób 
pracujących z młodzieżą), istniała idea, że istnieje „moralna wyższość” w zawodach 
takich jak praca z młodzieżą, które bezpośrednio zaspokajają potrzeby osób w 
trudnej sytuacji. To pomija ideę, którą wyraźnie widzieliśmy podczas pandemii: 
wszyscy polegamy na pracy innych, aby nasze społeczeństwo mogło funkcjonować, a 
dobra praca jest aktem obywatelstwa.
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Młodzi ludzie mają wizję sprzed trzydziestu lat. Potrzebujesz określonego 
stopnia akademickiego. Mając go, masz wszystko. Ale to się zmieniło. 
Pracodawcy nie chcą tylko dyplomu. Rodzice są ze starszego pokolenia: 
oczekują dyplomów i kwalifikacji. Młode kobiety potrzebują innego 
doświadczenia. Dziewczyny zaangażowane w Red: GLOW mają teraz 
głębsze zrozumienie, jak dostać pracę. Teraz jest nacisk na znajomość 
angielskiego, podczas gdy w Hiszpanii nie jest to zbyt powszechne, ale 
wiele z nich zdaje sobie sprawę, że tego chcą pracodawcy. To otwiera też 
możliwości za granicą. Kiedy młode osoby rozmawiają z ludźmi z różnymi 
tytułami akademickimi lub zawodowymi, zaczynają sobie zdawać sprawę, 
że istnieje wiele dziedzin, w których mogą pracować, których istnienia 
nie byli świadomi, a także gdzie mogą coś zrobić, aby odpowiedzieć na 
realne potrzeby społeczeństwa. Inaczej organizują studia, aby mieć czas 
na wolontariat. To dla nich dobre, aby nauczyły się cenić swój czas.  T – 
Youth Worker – Hiszpania

Brak świadomości tego, czego szukają przyszli pracodawcy 

W czasie, gdy niektóre z najbardziej prestiżowych firm na świecie, takich jak Google, 
nie wymagają już dyplomów uniwersyteckich na stanowiskach podstawowych, 
młodzi ludzie zaangażowani w nasz projekt postrzegali uniwersytet jako drogę do 
lepszej kariery. 

ROLA PRACY Z 
MŁODZIEŻĄ (YOUTH 
WORK)

PREZENTOWANIE 
KOBIECEGO I 
MNIEJSZOŚCIOWY 
PROFESJONALIZM

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest angażowanie wolontariuszy 
pracujących z młodzieżą, którzy sami mają dobre wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe we wspieraniu młodych kobiet. Ponieważ wszyscy partnerzy 
zaangażowani w Red:GLOW angażują kobiety jako wolontariuszki w swoją pracę, 
ich wartość została doceniona poprzez naszą wspólną refleksję nad tymi tematami. 
Wiele wolontariuszek to kompetentne osoby, niektóre zaledwie kilka lat starsze 
od uczestniczek programu. Zarówno formalnie, jak i nieformalnie udało im się 
przedstawić konkretne przykłady tego, czego szukają pracodawcy i realia bycia 
kobietą w miejscu pracy. Usłyszeć z pierwszej ręki o znaczeniu umiejętności 
miękkich w wejściu na rynek pracy, w tym od osób które same zajmowały się 
rekrutacją i prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, było niezwykle 
przekonującym doświadczeniem. Na niewiele zdało by się samo przekazywanie 
informacji, bez poparcia tego własnym doświadczeniem i głębokiego zrozumienia 
tych zjawisk.

Wiele osób pracujących z młodzieżą sam nie było pewnych swoich umiejętności 
miękkich i nie podejmowało refleksji nad własnym rozwojem osobistym i 
zawodowym. Stwarza to dla nich wyzwanie, w obliczu faktu że powinni zachęcać 
do tego młode osoby. W niektórych krajach, jak np. w Polsce, dopiero teraz ta 
praktyka zaczyna wchodzić w życie i ma to miejsce głównie w firmach i korporacjach, 
myślących przyszłościowo. Ponieważ każdy program liderski i wolontariacki składał 
się z wytycznych, a nie instrukcji, oznaczało to, że osoby pracujące z młodzieżą 
musiały same zastanowić się nad omawianymi tematami, aby jak najlepiej wspierać 
młodych.

Uczennice z Baytree, uk  Red: GLOW  partnera, wspierane przez młodych kobiet 
pracowników młodzieżowych, zorganizował konferencję dla swoich rówieśników o 
nazwie “Sparking Change”. Większość młodych kobiet zaangażowanych w programy 
Baytree  są z mniejszości etnicznych i nie widzą wiele przykładów udanych kobiet, 
które mają podobne historie.

Młode kobiety niezależnie od tego, czy są na etapie szkoły, studiów czy pracy, bez 
względu na ich umiejętności czy pochodzenie – jedynie w studiach akademickich 
widziały drogę do sukcesu. Obniżyło to poczucie własnej wartości młodych 
ludzi o gorszych zdolnościach akademickich, którzy mogą mieć talenty w innych 
dziedzinach, które nie zostały zidentyfikowane w formalnym kształceniu. Było 
to również problematyczne dla osób zmagających się z problemami z formalnym 
wykształceniem – na przykład dla migrantów z przerwanym wykształceniem lub 
tych, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Wszystkie te osoby nie 
rozważają innych opcji i dlatego były zaniepokojone niepowodzeniem na drodze, 
którą uważały za jedyną.

Pomimo tego, że UE i pracodawcy dostrzegają potrzebę rozwijania się młodych ludzi 
w zakresie umiejętności miękkich, a także podkreślają wartość uczenia się poza-
formalnego i nieformalnego, nasze doświadczenie pokazuje, że nadal nie jest to 
szeroko rozumiane przez młodych ludzi, nauczycieli, rodziców i osoby pracujące z 
młodzieżą. 

Młodzi ludzie – nawet ze środowisk stosunkowo uprzywilejowanych – dokonują 
wyborów w zakresie szkolnictwa wyższego, myśląc o możliwościach rozwoju 
ścieżki kariery. Jeśli rozważają karierę po studiach, zarówno oni (jaki i ich rodzice i 
nauczyciele) mają ograniczone i często nieaktualne rozumienie dróg do tych miejsc 
pracy lub wizji czy te miejsca pracy są odpowiednie. Osoby pozostające w trakcie 
nauki na uniwersytecie i po ukończenie studiów mają trudności ze znalezieniem 
pierwszej pracy. Jest to dodatkowo utrudnione, jeśli nie zainwestowało się w 
doświadczenie zawodowe i rozwój umiejętności wraz równolegle ze studiami 
akademickimi.

Pracodawcy chcą umiejętności, takich jak umiejętności liderskie i 
komunikatywność, R: G naprawdę pomógł mi to zobaczyć. Większość 
młodych ludzi uważa, że wystarczą im dobre stopnie, umiejętności 
językowe i umiejętności dobrego zaprezentowanie się – dostaną pracę. 
Nie wiedzą, czego tak naprawdę szukają pracodawcy. – J – młoda osoba, 
Hiszpania

Wskazuje to na dwie wyraźne luki: 

1. Szkoły i uniwersytety niewystarczająco przygotowują młode kobiety do 
wkroczenia w świat zawodowy

2. Rodzice nie mają dobrych narzędzi do wspierania swoich córek w podejmowaniu 
korzystnych decyzji dla ich przyszłej kariery

Chociaż najlepszym scenariuszem byłaby bezpośrednia odpowiedź na wymienione 
problemy, dobra i przemyślana strategia pracy z młodzieżą może odegrać bardzo 
ważną rolę w uzupełnianiu luk. 
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Dziewczyny zaprosiły wiele kobiet z różnych środowisk zawodowych. 
To był sukces z wielu względów. Nauczyły się wiele o umiejętnościach 
miękkich organizując to wydarzenie i opierając się na tym, czego nauczyli 
się dzięki programom Red:GLOW. Zdały sobie również sprawę, że są to 
ludzie, którzy już „wydeptali” swoje ścieżki zawodowe i że sukces był 
możliwy. Widziały, że są to osoby profesjonalne, które były przystępne 
i chętne aby im pomóc. Zdały sobie sprawę, że mogą poprosić o radę 
i że mogą zaplanować swoją drogę zaczynając od obecnej sytuacji do 
miejsca, w którym chcą być za dziesięć lat. – O – Youth Worker, Wielka 
Brytania

To doświadczenie bycia widzianym i słyszanym zwiększyło pewność siebie 
dziewcząt z Baytree. Dziewczęta zostały także zaproszone na event dla młodych 
ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, poświęcony rozwojowi 
karier, zorganizowany przez jedną z czołowych firm w mieście. To doświadczenie 
w połączeniu z ich liderskim szkoleniem w zakresie przywództwa sprawiło, że 
znalazły odwagę do zadawania pytań profesjonalistom. Nie czuły się wystraszone 
nowym środowiskiem. To pokazuje, że nie wystarczy organizowanie wydarzeń 
informacyjnych dla młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ale warto 
także odpowiednio ich uprzednio przygotować do spotkania z profesjonalistami. 
Takie wydarzenia stanowią okazję aby się zainspirować, tworzyć sieci kontaktów i 
podnieść aspiracje młodych ludzi.

Podobne wydarzenie miało miejsce w Polsce, gdzie większość najwyższych stanowisk 
zajmują mężczyźni, a pojęcie przywództwa kojarzy się głównie z mężczyznami:

Sukces tych wydarzeń, zapotrzebowanie dziewcząt na uczestnictwo w nich i dzielenie 
się opiniami, sugeruje że istnieje wielka potrzeba, której same młode osoby sobie 
nie uświadamiają. Tą potrzebą jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku 
pracy i wyzwań, przed którymi staną. Brak sieci kontaktów, zwłaszcza wśród osób 
ze środowisk mniej uprzywilejowanych, jest problemem na który łatwo można 
odpowiedzieć, poprzez takie wydarzenia.

(NIE)ZROZUMIENIE 
PRZYWÓDZTWA

Częścią programu Red:GLOW było opracowanie kursu liderskiego. 
Pierwszy rok był pilotażowy, drugi poświęcony na finalizację i 
dostarczenie kursu do 6 krajów. 

Program i jego materiały są dostępne.Przygotowując program 
przywództwa, szukaliśmy przykładów i materiałów w internecie. 
Trudno nam było znaleźć materiały skierowane do młodych ludzi. 
Programy liderskie, szczególnie te zaprojektowane z myślą o kobietach, 
są opracowywane głównie dla profesjonalistów. Sama dużo czytałam, 
wiedząc że uczestniczki z którymi pracujemy, nie będą zainteresowane 
czytaniem wielu artykułów. Musieliśmy uczynić to praktycznym.

Czytając i omawiając rozwój programu z moimi współpracownikami i 
wolontariuszkami, z których wszystkie byłyśmy młodymi kobietami, 
zdałyśmy sobie sprawę, że nasze własne rozumienie przywództwa 
również było ograniczone. Nigdy nie myślałam o sobie jako o liderce, ale 
oczywiście byłam nią. Cały czas prowadzę zajęcia dla młodzieży.

Finalizując program, zdałyśmy sobie sprawę, że same stworzyłyśmy 
materiały do   kursu. Widziałam, jak nasi wolontariusze nabierają pewności 
siebie. Kiedy uczestniczki miały swoje sesje refleksji, dla nas również 
był to moment na refleksję. Zadawane przez nich pytania sprawiły, że 
byliśmy zmuszeni zastanawiać się kilkukrotnie nad naszymi własnymi 
założeniami. Refleksja pomogła również wolontariuszom zrozumieć, 
że osiągnęli coś wyjątkowego w realizacji programu przywódczego. Po 
kursie podchodzę do naszej pracy z młodzieżą bardziej całościowo. Mam 
więcej zaufania do siebie. Wcześniej przywództwo było słowem, które 
oznaczało coś dość abstrakcyjnego. Ten program zmienił sposób, w jaki 
my, jako osoby pracujące z młodzieżą myślimy. Nauczyłam się również, 
że jeśli mamy pokazać młodym kobietom, że mogą być liderkami – czy to 
w ich przyszłej karierze, czy w  społecznościach – musimy same stanowić 
przykład. 

Realizacja programu była doskonałą okazją dla młodych kobiet 
pracujących z młodzieżą aby zastanowić się, co dla nich oznaczało 
przywództwo. Aby to dobrze zrozumieć, musiałyśmy uświadomić 
sobie jak same pojmowałyśmy to pojęcie – nasze myślenie było silnie 
ukształtowane przez środowisko.

Mężczyźni są na szczycie, a kobiety wykonują skromniejsze zadania na 
niższych stanowiskach. Pokazanie kobiecego sukcesu i danie młodym 
dziewczynom możliwości usłyszenia historii kobiet, które pokonały 
bariery i które często dalej je przezwyciężają, pomogło im zdać sobie 
sprawę z wyzwań, przed którymi staną i przygotować się do nich. 
Uświadomiły sobie, że nie będą musiały stawić czoła im w pojedynkę. 
Dziewczęta były też zaskoczone, że znalazły się osoby, które były otwarte 
na udzielanie im bezstronnych rad i gotowe aby omówić z nimi cele na 
przyszłość. – Z – Youth Worker , Polska

Niezależnie od tego, czy młode kobiety na początku programów aspirowały do bycia 
liderami, czy też uważały, że nie są do tego zdolne, ta umiejętność – cenna zarówno 
w sferze obywatelskiej, jak i zawodowej – była źle rozumiana. Początkowo wiele 
osób, których zadaniem była realizacja Programu liderskiego Red:GLOW twierdziło, 
że nie postrzegają siebie jako liderek. Ich własne postrzeganie roli lidera ograniczało 
się do obrazu kogoś dominującego i apodyktycznego. 

Rzeczywiście, osoba która przygotowywała kurs na temat przywództwa dla młodych 
kobiet w Londynie stwierdziła, że dopiero analizując ten temat i realizując program, 
zdała sobie sprawę, że sama na co dzień jest liderką w pracy, którą wykonują aby 
inspirować młodych ludzi:
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(NIE)ZROZUMIENIE 
ZAANGAŻOWANIA 
OBYWATELSKIEGO

Obywatelstwo jest terminem powszechnie używanym, zwłaszcza w Europie, gdzie 
mówimy o obywatelstwie europejskim. Jednak kiedy pytaliśmy o rozwinięcie definicji 
zaangażowania obywatelskiego na początku projektu zauważyliśmy, że nie jest 
dobrze rozumiana. Stworzyliśmy wspólną definicję, łączącą pomysły zarówno na 
podstawie modeli liberalno-indywidualistycznych, jak i obywatelsko-republikańskich, 
i dodając idee ponadnarodowego (europejskiego lub globalnego) obywatelstwa. 

Red: GLOW definicja zaangażowania obywatelskiego

Sieć definiuje zaangażowanie obywatelskie w następujący sposób: 

1. Zaangażowany obywatel promuje jakość życia w swojej społeczności zarówno 
poprzez zaangażowanie polityczne, jak i niepolityczne, budując bardziej 
sprawiedliwe społeczeństwo.

2. Zaangażowany obywatel pracuje nad rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności, 
aby to osiągnąć.

3. Zaangażowani obywatele szukają możliwości tworzenia solidarności z innymi 
poprzez działania formalne i nieformalne. 

4. Działania formalne mogą obejmować zorganizowany wolontariat i 
zaangażowanie w kampanie.

5. Działania nieformalne mogłyby dotyczyć tworzenia środowisk wsparcia w 
ramach organizacji oraz zachęcanie ludzi do bycia otwartymi, nie tylko wobec 
osób w najbliższej rodzinie, ale także w lokalnej społeczności.

6. Podejmowanie godnej pracy zawodowej jest także aktem obywatelskim i 
pomaga nam działać na rzecz stworzenia bardziej sprawiedliwego i równego 
społeczeństwa w naszych miejscach pracy. 

7. Polityka promująca zaangażowanie obywatelskie powinna uwzględniać bariery 
uczestnictwa ze względu na płeć.

Identyfikacja siebie jako obywatela

Należy zauważyć, że pojęcia takie jak nacjonalizm, tożsamość narodowa lub 
regionalizmem i tożsamość regionalna nieco różnią się w każdym kraju i mieście, 
w którym miały miejsce projekty Red: GLOW. Z naszego doświadczenia wynika, 
że wielu młodych Londyńczyków pochodzących z mniejszości identyfikuje się 
po prostu jako Londyńczycy. Bez wyraźnego poczucia tożsamości narodowej. 
Poczucie tożsamości narodowej może się również zmienić w obliczu doświadczenia 
„odmienności” lub wykluczenia, gdy zostaniesz poinformowany, że tożsamość, o 
której myślisz, że możesz się ubiegać, w rzeczywistości nie jest dla ciebie dostępna. 
Nacjonalizm narastał w Wielkiej Brytanii (aż do Brexitu) i w Polsce. Regionalizm 
rozwinął się w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Łotwa i Słowenia spierają się o swoją 
tożsamość po odzyskaniu niepodległości oraz o to, co oznacza tożsamość narodowa 
i obywatelstwo, gdy istnieją znaczące mniejszości (Rosjan i byłych obywateli 
Jugosławii) zamieszkują licznie kraj po upadku ZSRR i rozpadzie Jugosławii.

Odkryliśmy, że zrozumienie przez młodych ludzi, jak działa ustrój w ich kraju, było 
często niewielkie. Młode osoby nie wiedziały jak zaangażować się obywatelsko i 
kontaktować się ze swoimi politycznymi przedstawicielami na szczeblu lokalnym, 
krajowym lub europejskim. Nie wiedzieli też, jaka instytucja jest odpowiedzialna 
za dane decyzje. Ten niski poziom zrozumienia oznacza, że są sfrustrowani i czują 
się niesłyszani. Uważają, że lepiej angażować się w inicjatywy w kwestiach, które 
są dla nich ważne, takich jak “Extinction Rebellion”. Często istnieje poczucie, że 
zaangażowanie w formalne struktury byłoby daremne, ponieważ przedstawiciele 
władz po prostu nie rozumieją kwestii, na którym zależy młodym ludziom.
Jednym z zadań Red:GLOW był rozwój zaangażowanych postaw obywatelskich. 
Daje to możliwość  zdobywania nowych umiejętności i poszerzania sieci, tak aby 
rozwijać się w sposób profesjonalny. Informacje zwrotne od wszystkich organizacji 
partnerskich pokazały, że tylko dzięki spojrzeniu przez soczewkę wizji UE byli 
w stanie połączyć te aktywności z zaangażowaniem obywatelskim i uznać je za 

Kobiece przywództwo to nie tylko rozbijanie szklanych sufitów. Chodzi 
również o uczenie się od siebie nawzajem. Sednem naszej pracy jest idea, 
że tworzenie możliwości dla kobiet nie jest równoznaczne z tworzeniem 
możliwości zatrudnienia. Chodzi o tworzenie środowisk sprzyjających 
udziałowi kobiet we wszystkich aspektach społecznych – przyczynianie 
się do ich pozytywnej zmiany. Przywództwo kobiet jest w istocie 
programem promowania równości płci – korygowania tych struktur 
władzy, które pozwalają na nadużycia, wyzysk i niesprawiedliwość. – W – 
Włochy

Program przywództwa można znaleźć tutaj: https://wonderfoundation.org.uk/
redglow/leadership-programme/

Jedna z młodych osób zaangażowanych w Red:GLOW stwierdziła:

Kiedy zaczynałam program liderski, nie byłam pewna czego się nauczę. 
Dostałam propozycję wzięcia udziału i stwierdziłam, że to może być 
interesujące. Nie wiedziałam, na czym to będzie polegać. Rok temu 
powiedziałabym, że przywódca to taki typ osoby, która zawsze zabiera 
głos na zajęciach lub twierdzi, że chce zostać prezydentem, albo jest to 
człowiek który mówi ludziom, co mają robić w agresywny sposób. Teraz 
moje spojrzenie na przywództwo się zmieniło. Myślę, że liderem jest 
osoba, która posuwa projekt do przodu, dzięki czemu inni mogą czuć się 
dobrze i mieć poczucie że ich wkład był ważny. Organizowanie pracy i 
motywowanie bardzo pomaga. Przywódcy dużo słuchają, dzięki czemu 
łączą ludzi. – J – Uczestniczka, Hiszpania

Przybliżenie młodym osobom tematów związanych z przywództwem było 
bezcenne. Inny wniosek jaki płynął z projektu był taki, że dziewczęta potrzebowały 
także wzorów innych kobietach i samodzielnego doświadczenia przywództwa. W 
konsekwencji uczestniczki same naturalnie angażowały się później w realizację 
programu liderskiego i wolontariackiego (https://wonderfoundation.org.uk/
redglow/volunteering-programme/), które zostały opracowany równolegle.

https://wonderfoundation.org.uk/redglow/leadership-programme/
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/leadership-programme/
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/
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Pojęcie obywatelstwa w Wielkiej Brytanii jest dziwne. Kojarzę to z 
formalnościami prawnymi, a nie z tym, kim jesteś i jak traktujesz ludzi. 
Młode osoby, z którymi pracuję, mają różne narodowości i poczucie 
własnej tożsamości. Wielu młodych ludzi czuje się bardziej komfortowo 
myśląc o narodowości – rozumieją to – ale obywatelstwo jest dość 
filozoficzną ideą. W szkole nie zachęcano nas do myślenia o byciu 
obywatelami i o tym, co to znaczy być odpowiedzialnym obywatelem. 
Bardziej kojarzę to ze starożytnym Rzymem albo greckim polis. 
Teraz, jako osoba dorosła, kiedy słyszę “obywatel”, zwykle nasuwają 
mi się skojarzenia z testem na przyznanie obywatelstwa lub ideami 
narodowymi. Definicja UE i sposób, w jaki mówimy o niej w Red:GLOW, 
nie jest tym, co zwykle przychodzi nam dziś do głowy. Uczymy o nim 
jednak jako o wartości, a nie jako koncepcji. 

Kiedy ludzie w społeczeństwie uczą się o obywatelstwie, często 
odbywa się to w bardzo wąski sposób. Kiedy natomiast uczymy o 
wartościach, mamy nadzieję, że będą one wdrażane także do przestrzeni 
obywatelskich. Musimy jednak uczyć, że prawa człowieka są ważniejsze 
od legalistycznych praw obywatelskich i że niektórzy ludzie mają więcej 
praw niż inni ze względu na paszport lub miejsce urodzenia.

Gdyby nie projekty UE, wątpię, byśmy w sensie holistycznym myśleli o 
obywatelstwie. To nie pojawia się nigdzie indziej. - O – Youth Worker, 
Wielka Brytania

Bycie wysłuchanym

Rozczarowanie polityką głównego nurtu było widoczne we wszystkich projektach, 
chociaż w niektórych projektach młode kobiety interesowały się charyzmatycznymi 
liderami, zwłaszcza ruchami lewicowymi. W czasie trwania projektu odbywały się 
wybory do Parlamentu Europejskiego, jednak młode osoby nie wyrażały swojego 
zainteresowania nimi. W naszych projektach młodzi ludzie nie mieli zaufania do 
swoich przywódców politycznych i często czuli, że nie mówią ich głosem ani ich nie 
reprezentują. Dotyczy to zwłaszcza młodych kobiet, które borykają się z wieloma 
niedogodnościami społecznymi. Widząc u władzy starszych, białych mężczyzn, często 
z uprzywilejowanych środowisk, zniechęcają się.

Widzieliśmy, że młodzi ludzie byli rozczarowani polityką i narzekali na 
wyzwania stojące przed ich społecznościami. Z czasem orientowali się, że 
polityka to nie tylko sprawa starszych, białych mężczyzn w Westminster, 
ale wszystkiego – każdego dnia. Być obywatelem znaczy po prostu być 
na co dzień i podejmować decyzje – nawet w kwestii zwyczajnego bycia 
uprzejmym bądź nie, dla innych wokół nas. To kliknęło. Młode osoby 
zaczęły zauważać wiele rzeczy, takich jak różnice w partiach. Zaczynają 
podejmować decyzje, nie tylko w oparciu o to, czy „lubimy Borysa” czy 
nie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o obywatelstwie i przyglądaliśmy 
się temu, co robią poza Baytree. Czasami nie zdają sobie sprawy że to, co 
robią, jest zaangażowaniem obywatelskim. – R – Wielka Brytania

Pomimo niskiego poziomu zainteresowania polityką i poczucia bezsilności w 
tworzeniu lokalnych zmian, dziewczęta zostały zainspirowane przez młode osoby, 
takie jak Greta Thunberg, ich rówieśniczka, podejmująca konkretne działania w 
kwestii, którą młodzi ludzie na całym świecie uważają za pomijaną przez polityków: 
degradacja środowiska.

W Polsce istnieje wiele podziałów. Kiedy młodzi ludzie myślą o 
sprawach obywatelskich, myślą o migrantach. Myślą o wolności. Wielu 
Polaków postrzega UE jako przeciwnika ideowego. Słyszą, jak na forum 
europejskim mówi się, że Polska nie przyjmuje imigrantów, podczas gdy 
w Polsce przebywa 2 miliony Ukraińców. Te relacje wydają się bardzo 
różne od rzeczywistości, jaką obserwują, a przekazy medialne utrudniają 
młodym ludziom jasne myślenie o sprawach obywatelskich. – Z – Polska

rzeczywisty udział, w przeciwieńskie do zwykłego promowania pozytywnego wkładu 
społecznego. Dotyczy to zwłaszcza Wielkiej Brytanii. 

Młode osoby, które zdecydowały się zaangażować poprzez udział w Red:GLOW, 
twierdziły że ich rówieśnicy, w ogóle nie są zainteresowani zaangażowaniem 
politycznym, mają niskiej wiedzy o tym, jak się angażować i ograniczone 
zainteresowanie wolontariatem. Ponadto, zarówno młodzi ludzie, jak i osoby 
pracujące z młodzieżą, zapytani o to, co oznacza obywatelstwo, najpierw wybierali 
wąskie definicje dotyczące praw obywatelskich danego kraju.

Nie mogę się przejmować wyborami. Nie pamiętam nawet, kto jest 
naszym premierem. Zmienia się cały czas, ale w państwie nic się nie 
zmienia na lepsze. – R  – młoda osoba, Włochy

Ludzie raczej nic nie robią dla dobra społeczeństwa. Może kiedy 
będziemy starsi, będziemy bardziej zaangażowani, ale w liceum nikt się 
tym nie przejmuje. Mamy relacje z innymi w naszej klasie, ale nie dbamy 
o społeczeństwo. Nawe nie myślimy powinniśmy się tym przejmować, 
ponieważ jesteśmy jego częścią. Większości ludzi to nie obchodzi, dopóki 
nie zaczną pracować i mieć rodziny. Wtedy dbają o swoje prawa, sytuację 
ekonomiczną, opiekę zdrowotną i tak dalej. Studenci też się tym nie 
przejmują. Jeśli już się angażują, to tylko w takich feminizm i środowisko. 
Są w stanie o to walczyć, bo to ma dla nich znaczenie. – J –  Hiszpania
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Rozczarowanie polityką głównego nurtu nie oznacza, że młodzi ludzie nie mogą 
doprowadzić do zmian poprzez zaangażowanie w wolontariat. Ich rozczarowanie 
polityką, wydaje się korelować z brakiem zainteresowania wolontariatem, chyba że 
jest on promowany.

Sugeruje to, że głównym czynnikiem powstrzymującym zaangażowanie obywatelskie 
młodych kobiet,  jest nie tyle brak możliwości dla kobiet lub brak kobiet u władzy, 
aby mogły uwierzyć że mogą do tego dążyć, ale ogólne rozczarowanie starszym 
pokoleniem i istniejącymi strukturami władzy. Być może, najlepsza rekomendacja 
jest również najtrudniejsza: wyższy poziom odpowiedzialności i przejrzystości wśród 
polityków, wzbudziłby większe zaufanie.

TWORZENIE ZMIAN 
POPRZEZ DZIAŁANIA 
SPOŁECZNE

CREATING CHANGE 
THROUGH SOCIAL 
ACTION

Sytuacja polityczna nie pomaga młodym ludziom w podejmowaniu 
działań społecznych. Chciałam sadzić drzewa po pożarze lasu ze 
znajomymi. To było bardzo trudne i wymagające biurokracji. Nie można 
było zrobić czegoś tak prostego i dobrego. Są w stanie podpalić się 
próbując walczyć o swoje prawa. Mam wielu przyjaciół, którzy próbowali 
zaangażować się aktywnie, ale nie byli w stanie się przebić. Musisz 
znaleźć ludzi, którzy są bardziej wpływowi niż ty. – J – Hiszpania

W Rzymie planowano projekt wolontariatu z uchodźcami i migrantami. 
We Włoszech jest wielu migrantów, niektórzy przebywają tu legalnie, 
a niektórzy nie. Istnieje wiele silnych uczuć wobec migrantów i wiele 
uprzedzeń wobec ludzi, którzy wyglądają inaczej lub pochodzą z innych 
krajów. 

Nawet w naszej grupie młodych ludzi, z których część pochodziła z 
innych krajów, ale studiowała we Włoszech, istniały uprzedzenia wobec 
imigrantów. Było tak wśród młodych ludzi, którzy zgłosili się jako 
wolontariusze. Nie zdziwiło nas to, ponieważ przez cały czas jesteśmy 
otoczeni tą retoryką w wiadomościach. Etycznym wyzwaniem jest 
wysyłanie młodych kobiet na wolontariat z ludźmi, wobec których mogą 
mieć uprzedzenia. Wiele osób zgłasza się na wolontariat aby pomagać 
biednym ludziom, jednocześnie oceniając ich za to, że są biedni. Ale 
przecież to nie może determinować naszego postępowania. Mamy 
obowiązek pomagać ludziom w potrzebie. 

Zanim dziewczęta zostały wysłane na wolontariat, próbowaliśmy 
wspólnie przyjrzeć się problemom migracji. Zapytaliśmy, dlaczego ich 
zdaniem ci migranci odbyli tak trudną podróże do Włoch, przez morze, 
narażając siebie, a nawet swoje rodziny. Wiele osób wyraziło tę samą 
opinię: zarabiać pieniądze. Zapytaliśmy ich, jakie ich zdaniem musi być 
życie w Afryce, aby podjąć takie ryzyko. Czy to była ich wina, że urodzili 
się w kraju z nielicznymi możliwościami? Czy są mniej ludzkich potrzeb 
przez posiadanie afrykańskiego paszportu? Czy nie podlegają tym samym 
prawom człowieka? 

Chciałabym zaznaczyć, że dziewczyny były dobrze przygotowane do wizyt 
w Ośrodku Przyjmowania Uchodźców. Ich pierwsze doświadczenie było 
przytłaczające dla większości z nich. Widziały cierpienie w oczach tych 
ludzi. Widziały dziewczyny w ich wieku. Słyszały historie, które stawiają 
ludzkie twarze we wszystkich rzeczach, które widzieli w wiadomościach. 
To było bardzo emocjonalne.  – M – Youth Worker, Włochy

Być może sugeruje to, że młode kobiety mają nowe poczucie ponadnarodowego 
obywatelstwa? Pomagając im przyjrzeć się kwestiom międzynarodowym, takim 
jak zrównoważony rozwój środowiska, wpływ globalizacji na wyzysk pracowników, 
#BlackLivesMatter i inne kampanie przeciwko wykluczaniu mniejszości, można 
zachęcić je do podjęcia działań w skali lokalnej, krajowej i ponadnarodowej. 

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie uczą się o polityce od swoich rodzin. Młodzi 
ludzie myślą, to co myślą ich rodzice, nie myślą o sobie. Są osoby, które 
się interesują, kwestionują politykę, ale jest ich niewiele. Po prostu 
narzekają na sytuacje, ale nie szukają rozwiązań i obwiniają polityków. 
Ludzie czują, że nie mają władzy. Nie mamy uprawnień do wywierania 
wpływu na naszych polityków. Organizowanie zbierania podpisów pod 
petycją lub protestu - to jest jedyna forma, jaką ludzie myślą, że mają. – J 
– Hiszpania

Bycie zaangażowanym obywatelem może manifestować się w miejscu pracy. Poza 
społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, przedsiębiorcy mogą zainteresować 
się łańcuchem swoich dostaw. Brytyjskie przedsiębiorstwa zostały poinstruowane 
na mocy ustawy o współczesnym niewolnictwie. Mogą zapewnić pracownikom 
sprawiedliwe wynagrodzenie. Mogą także zapewnić, że mężczyźni i kobiety 
otrzymują takie same wynagrodzenie za te same role. Rozmawianie w pracy o 
uczciwych i etycznych praktykach jest aktem obywatelstwa. Zrozumienie, że młode 
kobiety mogą działać proaktywnie jako obywatele w swoich miejscach pracy. Warto 
zadbać, aby młode osoby się o tym dowiedziały. 

W całej Europie ludzie dobrej woli poświęcają swój czas aby pomagać osobom 
wrażliwszych społecznie - migrantom, w tym uchodźcom. Może stać się to być 
ważnym krokiem w kierunku ich integracji. Jednak ten wolontariat może wzmocnić 
uprzedmiotowienie osób wrażliwych społecznie, poprzez korzyści płynące dla 
wolontariuszy, którzy zdobywają nowe umiejętności oraz dobre samopoczucie. 
Zostało to zbadane w ramach środków przeznaczonych ten projekt : https://
wonderfoundation.org.uk/redglow/ volunteering-programme/. Doświadczenie 
Włoch pokazuje, jak wolontariat młodzieży może zmienić postawy społeczne, 
prowadząc do tworzenia znaczących relacji i angażowania młodych ludzi jako 
obywateli:
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Nasze doświadczenie pokazało, że problemy w które zaangażowane były młode 
kobiety, były często przedmiotem zainteresowania osób z różnych środowisk 
społecznych. Kwestie takie jak rasizm i niesprawiedliwość wobec migrantów i 
uchodźców, degradacja środowiska lub głód dzieci były interesujące dla dziewcząt 
zaangażowanych społecznie, niezależnie od ich sytuacji osobistej. Osobiste przeżycia 
i doświadczenie wielu trudności, wpłynęło na sposób w jaki rozumiały i podchodziły 
do tych kwestii. 

Zastosowanie sesji refleksji pozwoliło młodym kobietom zastanowić się, jak sobie z 
nimi radzić, a nie tylko o nich mówić. Przejście od rozmowy do podjęcia działań jest 
ważnym wymiarem postawy obywatelskiej, a także fundamentalnym elementem 
osiągnięcia postawy lidera (i zdobywaniu umiejętności miękkich). Wspólne szukanie 
pod okiem mentorów (Youth Workers) rozwiązań dla celów projektu, pozwala 
przyjrzeć się zdobytemu doświadczeniu przez każdą młodą osobę i doceniać to. 
W Wielkiej Brytanii projekt odbywa się na dużą skalę za pośrednictwem National 
Citizenship Service84, której kluczowym wynikiem było to, że młodzi ludzie mieli 
okazję spotkać się z osobami spoza ich własnych środowisk społeczno-gospodarczych 
i kulturowych, tworząc przyjaźnie i rozwijając integrację oraz kapitał społeczny.85

Słowenia dostarcza swój ciekawy punkt widzenia, dzięki młodym kobietom z Ameryki 
Łacińskiej zaangażowane w Red:GLOW. Dostrzegły one różne znaczenia pojęcia 

BUDOWANIE 
AKTYWNEGO 
OBYWATELSTWA 
POPRZEZ SKUPIENIE 
SIĘ NA

Nie chodzi tylko o uchodźców. Jest wielu ludzi, którzy czują się pomijani. Wolontariat 
może dać młodym ludziom szansę zobaczenia prawdziwych problemów, z którymi się 
borykają inni. Jeśli nie dajemy młodym osobom przestrzeni dla tych ludzkich spotkań 
i pozwalamy im utrzymywać wygodną wizję świata, jak możemy oczekiwać, że staną 
się oni zaangażowanymi obywatelami? Jak możemy oczekiwać, że będą myśleć 
analitycznie o tych kwestiach podczas głosowania w wyborach?

PROJEKTY 
SPOŁECZNE 
JAKO DROGA DO 
INTEGRACJI

Moda jest tym, co kochają kobiety. Każdy chce dobrze wyglądać. Ale 
musimy również zrozumieć znaczenie branży modowej i wiadomości, 
które wysyłamy poprzez nasz wizerunek. Młode kobiety przejęły 
inicjatywę i obecnie zakładają fundację na temat stylu i jego znaczenia 
w społeczeństwie. Początkowa sesja i rozmowy, doprowadziły ich do 
nawiązania kontaktu z wieloma osobami ze świata mody. Chcą, aby 
ich fundacja uczyła nie tylko o pięknie, ale także o tym, co za tym 
stoi. Działania są podzielone na zajęcia dla dziewcząt, nastolatków, 
profesjonalistów, matek powracających do pracy. Współpracujemy 
z modelkami, firmami, stylistami. Istnieją ważne rozmowy na temat 
zrównoważonego rozwoju – wpływu przemysłu modowego na 
środowisko i skutki społeczne. – Z – Polska

Zdałam sobie sprawę z ogromnych wyzwań, przed którymi stoją inni ludzie, 
oraz sytuacji wojny i ubóstwa w pewnych krajach. Wolontariat pomógł mi 
opuścić moją strefę komfortu, mój rodzaj chronionego świata. Poszerzył 
moje horyzonty, zaczęłam się zastanawiać jak być bardziej aktywnym i 
odpowiedzialnym obywatelem. Postanowiłam świętować moje urodziny w 
Centrum Dla Uchodźców razem z tamtejszymi dziećmi. To zmieniło sposób, 
w jaki widzę świat. – M – Włochy

W latach 2018–2019 młodzi ludzie z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Słowenii (krajów 
partnerskich sieci) w ramach Red:GLOW pracowali razem nad programem dialogu 
strategicznego Erasmus+ pod nazwą “SEE-ME”. Głównym tematem programu było 
współczesne niewolnictwo. Dzięki uczeniu się od ekspertów młodzi ludzie (mężczyźni 
i kobiety) zaangażowani w projekt opracowali trzy pomysły na kampanię w ciągu 
kilku miesięcy. Kampanie mające na celu rozwiązanie problemu współczesnego 
niewolnictwa zostały następnie zainicjowane w brytyjskim parlamencie, będąc 
dobrze przyjętymi przez posłów, organizacje pozarządowe i decydentów 
politycznych. 

Jednak w dyskusji z tymi młodych ludźmi i osobami pracującymi z młodzieżą, którzy 
je wspierali, z których niektórzy później uczestniczyli w programie Red:GLOW, 
okazywało się, że wpływ wykraczał daleko poza zdobywanie wiedzy o współczesnym 
niewolnictwie. 

Hiszpańska młodzież podzieliła się, że niewielu słyszało o współczesnym 
niewolnictwie przed projektem. Na pewno nie uważano, że może ono mieć miejsce 
w Aragonii, gdzie mieszkali. Ta świadomość, że ludzie – w tym wiele młodych kobiet 
– tak blisko nich, mogą doświadczać wyzysku, była szokiem, ale także skłoniła ich by 
dowiedzieć się więcej. Rozwijając swoje zrozumienie i zaangażowanie w kampanie, 
rozwinęli umiejętności badawcze, a także dowiedzieli się, w jaki sposób politycy i 
decydenci podejmują decyzje na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. To 
zrozumienie tego, jak działa ich demokracja, ma kluczowe znaczenie dla stałego 
zaangażowania obywatelskiego. 

Warto zauważyć, że młode kobiety – głównie studentki – które zaangażowały się 
w ten projekt, interesowały się prawami człowieka i kwestiami równości, a także 
były aktywne jako obywatele wśród swoich rówieśników. Mimo to ich zrozumienie, 
co właściwie robią ich wybrani demokratycznie przedstawiciele i jaki to ma na 
nie wpływ, było bardzo ograniczone. Jednak od czasu tego doświadczenia kilkoro 
młodych ludzi zaczęło nie tylko dzielić się z rówieśnikami zrozumieniem tych 
kwestii, ale także podjęli nowe inicjatywy, znając już decydentów, z którymi mogą 
rozmawiać, aby projekt posuwać się naprzód. Obejmowało to inicjatywę sadzenia 

drzew. 

Program ten dał również młodym ludziom możliwość rozwijania umiejętności 
miękkich, od komunikacji po planowanie, pracę zespołową i przywództwo. 

Innym, ciekawym przykładem było budowanie zaangażowania obywatelskiego z 
pomocą mody. Uczestniczki Red:GLOW w Polsce badały pojęcie poczucia własnej 
wartości i wizerunku, kładąc nacisk na środowisko zawodowe poprzez warsztaty na 
temat mody. To stało się iskrą zapalną dla niektórych z nich i rozwinęło jako droga do 
aktywnego zaangażowania obywatelskiego:

84. https://wearencs.com/
85.  Krajowa Służba Obywatelska. 2015 r.. “Krajowa Służba Obywatelska 2015 Ocena”. Londyn: 
Departament Kultury, Mediów i Sportu.
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PRZESTRZEŃ TYLKO 
DLA KOBIET

Przyjechałam tutaj, aby coś zmienić. Chciałam zostać wolontariuszem. 
Nie spodziewałam się zaprzyjaźnić się z innymi młodymi kobietami, 
takimi jak ja. Miałam okazję podzielić się swoją historią, ale także uczyć 
się od innych.  – M, Łotwa

Młode kobiety wybierają właśnie ten program. Same decydują się 
dołączyć do miejsca wyłącznie dla kobiet. Chcą poznać tu przyjaciół, 
tutaj decydują się na wolontariat. Może nie ma wokół tego badań, ale 
wybierają właśnie. Bynajmniej nie robią tego dlatego, że nie ma innych 
opcji.

Dziewczyny, z którymi pracujemy, z których wiele pochodzi z 
mniejszości, zmagają się w domach z bardzo innym traktowaniem 
niż ich bracia. Nakładana jest na nie presja, aby były prawdziwymi 
opiekunami – pomagały w obowiązkach domowych, opiekowały 
się młodszym rodzeństwem. Są takie tematy, o których trudno im 
rozmawiać z rodzicami: zainteresowania związkami, przyjaźnie, media 
społecznościowe i sposób wyrażania siebie. Reputacja. Wydaje się, że 
tak wiele się dzieje w ich życiach, przy jednoczesnych staraniach o dobre 
wyniki w szkole. Dla młodych kobiet każdy problem jest ogromny. Nie 
można przeoczyć żadnych problemów. Wszystko jest dla nich istotne. 
Mentoring pomaga, doświadczanie osobistego podejścia jest naprawdę 
ważne. Chcieliśmy aby programy były przyjazne i integracyjne, tak 
aby do czasu ich zakończenia dziewczyny nawiązały nowe znajomości. 
Rozmawialiśmy z nimi o rzeczach, które ich dotyczą. Uświadomienie im, 
że są bezpieczne, było bardzo ważne. Pomagaliśmy im zrozumieć, że 
wszyscy stoją przed podobnymi wyzwaniami. W mieszanym damsko-
męskim środowisku trudno jest prowadzić te rozmowy. 

W środowisku tylko dla dziewcząt masz przestrzeń do myślenia o swoich 
osiągnięciach. Nie myślisz o szklanych sufitach. Kobiety są silne i mają 
własną wizję osiągnięć. Myślę, że to pozytywne środowisko. Staramy się 
pokazać w sposób, w jaki pracujemy, że chcemy, aby wszyscy osiągnęli 
sukces. Nie, że są porażką, jeśli nie uda im się czegoś osiągnąć, ale że ich 
dobre samopoczucie jest ważne. To nie jest konkurencyjne środowisko. 
Dziewczyny czują, że mają znaczenie. Chodziłam do szkoły, w której 
walczyło się o przetrwanie. Każdy musiał myśleć o sobie. To nie daje ci 

obywatelstwa, jako jedną z barier dla integracji. Podczas gdy młodzi Słoweńcy 
wychowywani są w postawach pro-obywatelskich, wielu młodych Latynosów nie 
zdawało sobie sprawy, że wolontariat nie jest zobowiązaniem w pełnym wymiarze 
godzin, ale sposobem na połączenie służby innym z posiadaniem możliwości 
tworzenia oraz zmian w dzielnicach, w których żyją i swoich społecznościach. 
Wyzwania związane z infrastrukturą i korupcją w krajach ich pochodzenia 
sprawiły, że takie działania wydawały się im się daremne. Nakłonienie młodych 
ludzi – migrantów i gospodarzy – do współpracy, w celu przeanalizowania tych 
kwestii oraz ich odmiennego rozumienia i wymiany doświadczeń było bardzo 
wzbogacające, nie tylko dla zrozumienia danego tematu, ale także dla rozwinięcia ich 
międzykulturowych umiejętności rozumienia i komunikacji oraz wspierania integracji.

Ważny jest również język, którego używamy podczas omawiania i promowania 
działań społecznych. Sposób, w jaki mówimy o ludziach, którym chcemy pomóc, 
wpływa na to, czy są oni postrzegani jako równi z wolontariuszami, czy po 
prostu jako adresaci działalności charytatywnej. W znacznym stopniu wpływa 
to na zdolność programów wolontariatu do tworzenia współpracy i budowania 
relacji między młodymi ludźmi o różnym stopniu uprzywilejowania, a nie tylko na 
transakcjach.

Każdy z krajów zaangażowanych w Red:GLOW ma inną historię zaangażowania 
obywatelskiego oraz kulturowego znaczenia tego, kto jest “potrzebującym w sposób 
uzasadniony”. Występują też napięcia między wolontariatem postrzeganym jako: 
altruistyczny, transakcyjny lub solidarnościowy. Z tego powodu kluczowe znaczenie 
miało włączenie refleksji na ten temat w program wolontariatu. Programów 
wolontariatu nie da się skonstruować bez zrozumienia, że są one w stanie 
wzmocnić uprzedzenia i dynamikę władzy w niesprawiedliwych społeczeństwach, 
a umiejętności młodych kobiet nie mogą być rozwijane kosztem utrwalania wielu 
innych słabości. 

Wolontariat jest okazją do zjednoczenia, integracji i solidarności w 
społeczeństwie. W naszym codziennym życiu często poznajemy tylko 
takich ludzi jak my. Spotykamy ich w szkole, przez rodzinę, w pracy 
lub dzięki naszemu hobby. Często nie spotykamy ludzi ze środowisk 
społecznych, kulturowych czy edukacyjnych, które różnią się od naszych. 
Poprzez wolontariat możemy spotkać innych z różnymi historiami 
i doświadczeniami. Jeśli jesteśmy otwarci na uczenie się od nich i 
traktowanie ich jak równych sobie, może to być bardzo wzbogacające. – 
A, Wielka, Brytania

Podstawowym założeniem projektu Red:GLOW było to, że skupiał się na 
wzmacnianiu pozycji młodych kobiet poprzez pracę z młodzieżą zaprojektowaną 
przez i dla młodych kobiet. Jak wspomniano powyżej, istnieją argumenty zarówno za, 
jak i przeciw pracy poprzez program przeznaczony wyłącznie dla dziewcząt, chociaż 
istnieje silna feministyczna argumentacja za tym, aby istniała taka opcja dla młodych 
kobiet. 

W całej Europie istnieją różne możliwości edukacji i zajęć dla osób tej samej płci. W 
Polsce, Słowenii i na Łotwie koedukacja jest normą. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i 
We Włoszech możliwy jest dostęp do nauki w placówkach wyłącznie dla jednej płci. 
Jednocześnie widzimy rozwój programów przeznaczonych wyłącznie dla kobiet, 
mających na celu wprowadzenie dziewcząt do nauk ścisłych, inżynierii i matematyki. 

Głosy za i przeciw edukacji jednopłciową istnieją, jednak badania na temat jej 
skuteczności są skromne, mimo że ma ona bezpośredni wpływ na miliony uczniów 
każdego roku. Podczas gdy staramy się budować zaufanie kobiet, cenne mogą okazać 
się refleksje młodych osób zaangażowanych w Red:GLOW, jak poniższa:
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Inna osoba pracująca z młodzieżą w Londynie – O, zauważyła:

T – Hiszpania:

Same wybierają [zajęcia tylko dla dziewcząt], a jeśli je interesują, i 
przychodzą, to muszą wydawać im się cenne. Chciałabym również 
powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, przestrzeń pracy z młodzieżą 
w miarę upływu czasu, staje się zdominowana przez chłopców. Na 
przykład kluby sportowe. Nastoletnie dziewczyny często mają obowiązki 
domowe, których ich bracia nie mają. Gdy dorastają, chcą także większej 
odpowiedzialności i szansy na rozwój. Nie chcą po prostu byle jak 
spędzać wolnego czasu. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że wielu chłopców 
– dziewcząt zgłaszają podejmują wolontariat. Chcą wnieść swój wkład. 
Wielu chłopców chętnie spotyka się i gra w piłkę nożną. To wspaniałe. 
Wiele otwartych klubów młodzieżowych jest pełnych chłopców. Może 
być tak, że dziewczyny nie czują się komfortowo z chłopcami, albo po 
prostu to nie jest to, czego chcą dziewczęta.

Dziewczyny mogą swobodniej wyrażać się, gdy jest to aktywność w 
której biorą udział same dziewczęta. Kiedy uczestniczki programów 
badały pojęcie zaangażowania obywatelskiego, analizowały także 
problemy współczesnego niewolnictwa. Nie byłyby w stanie zastanowić 
się nad dramatem kobiet wykorzystanych seksualnie i solidarności z nimi, 
gdyby były w grupie mieszanej. Tak miały przestrzeń aby swobodnie 
mówić. Te tematy są wrażliwe. Ale to właśnie  poczucie solidarności 
skłoniło je do poważniejszego zastanowienia się nad własnym 
zaangażowaniem obywatelskim.  

Zaufanie jest bardzo ważne dla rozwoju młodych kobiet. Muszą uznać 
swoją wartość. W naszym społeczeństwie mają obsesję na punkcie 
swojego wizerunku i mediów społecznościowych. Dziewczyny są 
wrażliwe na punkcie wyglądu i sposobu, w jaki są postrzegane. Myślę, że 
kiedy próbujesz zbudować zdrowy sposób postrzegania siebie i innych, 
przydatne będzie wyłączyć media. Aby rozwiązać ten problem projekt 
działa lepiej z samymi dziewczynami. Warto stworzyć otoczenie, w 
którym dziewczyny czują się bezpiecznie i mogą być sobą. Spojrzenie 
bez osądu jest bardzo ważne. Kiedy dziewczęta i chłopcy są razem, 
presja i dynamika wyrażania siebie jest inna. Zajęcia bez chłopców mogą 
pozwolić dziewczynom na więcej.

WSPARCIE 
RODZICÓW 

Doświadczenie osób pracujących z młodzieżą, które angażują się w pokonywanie 
barier, jakie napotykają młode kobiety, pokazuje, że rodzice bywają czasem bardziej 
przeszkodą niż wsparciem dla swoich córek w ich zmaganiach. Rodziny dziewcząt 
mogą wywodzić się z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych i kulturowych. 
Częstokroć wyznają inne wartości lub mają inne aspiracje niż ich córki, a kultura 
społeczności lokalnej jest silnie zdeterminowana nierównością płci.

Ważne jest, aby osoby z młodzieżą rozumiały, że większość uczenia się poza-
formalnego i rozwoju umiejętności miękkich młodych kobiet odbywa się poza pracą 
z młodzieżą – w dużej mierze w ich domach i rodzinach. Uznanie tego ma kluczowe 
znaczenie dla opracowania skutecznych,  zintegrowanych strategii wsparcia dla 
młodych kobiet. Ważne jest również, aby osoby z młodzieżą rozpoznawały swoje 
uprzedzenia i zdawały sobie sprawę, że mogą wpływać na pewność siebie młodych 
kobiet, z którymi pracują. Fakt, że rodzina pozwala na udział ich córki w zajęciach dla 
młodzieży jest już dowodem, że chcą inwestować w jej rozwój.

Większość edukacji w Polsce jest koedukacyjna. To dla nas normalne. 
Jednak ważne jest, aby kobiety uczyły się przywództwa i miały równe 
możliwości. Stanowiska kierownicze są nadal zajmowane przez mężczyzn. 
Mężczyźni są na szczycie. Widzimy to w wynagrodzeniach. W Wielkiej 
Brytanii istnieją możliwości pozywania, jeśli wynagrodzenia nie są 
równe. W Polsce jest to niemożliwe. Musimy o tym głośno mówić. 
Musimy wyeliminować tę dyskryminację. Obecnie istnieją programy dla 
kobiet na stanowiskach, aby mogły się spotykać i wspierać, ale jest to 
nietypowe dla młodszych kobiet. Jest za późno, aby dowiadywały się o 
przywództwie, gdy już pracują. Potrzebują możliwości zrozumienia, co 
oznacza to dla nich jako kobiet – znacznie wcześniej. Bycie liderem jest 
dla nich! Niektóre z wyzwań, przed którymi stoją, są wyzwaniami właśnie 
dlatego, że one są kobietami, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. 
Potrzebują aby stworzyć im okazję do zastanowienia się nad tym z innymi 
dziewczynami. 

pewności siebie. Wspieranie siebie nawzajem, bycie miłym, aktywnym, 
robienie czegoś dla innych, a nie tylko dla naszego osobistego sukcesu. 
Nie liczy się przecież tylko bycie najlepszym, najgłośniejszym i najbardziej 
dominującym. Stworzenie środowiska, w którym gratyfikujemy ludzi za 
pomaganie sobie nawzajem. Widzimy przyjaźnie i relacje “big-sister”. – R, 
Londyn

Osoba pracująca z młodzieżą w Polsce – Z – dodaje: 

• WSPARCIE RODZICÓW 

Postanowiliśmy zorganizować pokaz z rodzicami i pokazać im znać, co 
zrobiliśmy wspólnie z ich dziećmi. Rezultat był poruszający gdy rodzice 
poprosili nas, abyśmy nie poprzestali na projekcie. Byli zainteresowani 
działaniami projektowymi. – G, Słowenia

Jednak bariera pokoleniowa między młodymi kobietami, osobami pracującymi 
z młodzieżą i rodzicami jawi się jako wyzwanie bez względu na pochodzenie. W 
naszych projektach rodzice popychali swoje córki na uniwersytet, w niektórych 
krajach popchali swoje córki w pewne kierunki studiów, które ich zdaniem stworzą 
im najlepsze możliwości kariery. 
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STWORZENIE 
ZINTEGROWANEGO 
PODEJŚCIA DO 
ROZWOJU MŁODYCH 
KOBIET

Wielu rodziców, pracuje w swojej wsi, na przykład w sklepie. Myślą, 
że uniwersytet „jest na szczycie”, więc jest to jedyna opcja, na którą 
pozwolą swoim dzieciom. Mam takich przyjaciół. Następnie są rodzice z 
wyższym wykształceniem, którzy uważają, że należy zdobyć najwyższy 
możliwy tytuł. Absolwenci uniwersytetów są “lepsi”. Rodzice są gotowi 
zapłacić tylko za uniwersytet. Jedna z moich przyjaciółek powiedziała 
rodzicom, że chciałaby uprawiać sztukę. Nie pozwolili jej. Płaciliby, byleby 
tylko studiowała medycynę, weterynarię, prawo itp. 

Rodzice potrzebują kursów edukujących jak być dobrymi rodzicami. 
Muszą nauczyć się dawać wolność swoim dzieciom, by umożliwić im życie 
własnym życiem. Pozwolić im na popełnianie błędów. Rodzice obawiają 
się, że dzieci ich zawiodą. 

Rodzice mają największy wpływ. Kochają cię, bo jesteś ich dzieckiem. 
Dbają o ciebie, ale mają nad tobą dużo władzy. Kiedy jesteś nastolatkiem, 
nie słuchasz ich, ale to co myślą o tobie, jest dla ciebie wciąż ważne. 
Jeśli powiedzą ci, że jesteś porażką, uwierzysz w to. Mogą też sprawić, 
że uwierzysz w siebie. Muszą o tym wiedzieć. Muszą wiedzieć, że 
pomagają nam być sobą i stawać się wolnymi i szczęśliwymi. – J, młoda 
uczestniczka, Hiszpania

Wielu młodych ludzi zaangażowanych w ten projekt, a także wolontariusze 
zaangażowani jako pracownicy młodzieżowi (Youth Workers) postrzegali przestrzeń 
zawodową i obywatelską jako odrębne sfery. Praca była miejscem, w którym 
zarabiasz pieniądze, chyba że zdecydowałeś się pracować w zawodzie związanym z 
trzecim sektorem.

Wśród młodych ludzi nie było zrozumienia, że praca jest aktem społecznym. 
Skupienie się na pracownikach sektora publicznego (zwłaszcza służby zdrowia) 
w czasach pandemii COVID19 zapoczątkowało pewną zmianę myślenia. Zdajemy 
sobie sprawę, że “pokorni” pracownicy, tacy jak służby porządkowe, pracownicy 
sklepów, pracownicy opieki i służy zdrowia, spełniają podstawowe usługi, a ich praca 
bezpośrednio przyczynia się do naszego dobrostanu. Niestety, obciążenie tej pracy 
ryzykiem i małym prestiżem nie jest kompensowane finansowo. 

Podsumowując, istotnym wnioskiem, który wyłonił się podczas realizacji projektu 

Angażowanie rodziców w pracę z młodzieżą i wspólne podejście do wspierania 
ich córek jest o wiele łatwiejsze, gdy dziewczęta są młode, a zwłaszcza gdy nadal 
mieszkają w domu. Wiek, w którym młode kobiety opuszczają dom, różni się w całej 
Europie. Angażowanie rodziców studentów jest mało efektywne i nie zostałoby 
dobrze przyjęte przez studentki, które dążą do niezależności. 

Chociaż oznacza to, że zaangażowanie rodziców w projekty Red:GLOW, ze starszymi 
uczestniczkami, jest nierealne, sugeruje to, że potrzebne jest edukowanie rodziców 
lub dostęp do informacji na temat wspierania rozwoju przyszłości ich dziecka. 

jest potrzeba jest zintegrowanego podejście w pracy z młodymi kobietami. Działania 
powinny:

• dążyć do zwiększenia u dziewcząt pewności siebie i samoświadomości
• budować zrozumienie, że porażka jest istotnym elementem uczenia się
• angażować szersze wsparcia młodych kobiet, np. rodziców
• zachęcać do refleksji nad swoimi mocnymi stronami, słabościami i wyznaczaniem 

celów
• ukazywać młodym kobietom szersze doświadczenie społeczne
• dać młodym kobietom szansę na wcielenie się w rolę lidera
• angażować młode kobiety z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych i 

kulturowych 
• łączyć sferę zawodową i obywatelską 
• mieć odpowiedni poziom; Osoby pracujące z młodzieżą powinny być odpowiednio 

wyszkolone i rozumieć wyzwania, przed którymi stoją młode kobiety, w tym 
szerokim kontekście. 
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ZALECENIA DOTYCZĄCE POLITYKI ROZWOJU 
PRZYWÓDZTWA MŁODYCH KOBIET 

Nasze zalecenia są szerokie, biorąc pod uwagę wiele odcieni problemu 
nierówności płci w całej Europie;

1. Polityka post-COVID w celu rozwiązania problemów skutków pandemii i wpływu 
na zatrudnienie, powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem płci, biorąc pod 
uwagę dodatkowe bariery społeczne. Kobiety, społeczności mniejszościowe i 
osoby borykające się z trudnościami ekonomicznymi zostały nieproporcjonalnie 
dotknięte przez COVID19.

2. Polityka i programy skierowane do młodzieży muszą uwzględniać, że długotrwały 
rozwój młodych kobiet zależy od postrzegania wyzwań, przed którymi stają, jako 
powiązanych, a nie niezależnych. Powinny uwzględniać rozwój umiejętności, 
prawa i obowiązki obywatelskie oraz dostęp do godnego zatrudnienia i rozwoju 
kariery. Zarówno zrozumienie zagadnienia roli lidera, jak i możliwości jakie w 
tej przestrzeni ma młodzież powinny być zawarte w programach. Nierówność 
oznacza, że wkład kobiet nie jest w równym stopniu uznawany ani ceniony, 
a ich zdolność do wywierania wpływu na zmiany jest ograniczona. Jest to 
problem systemowy, a debata musi wykraczać poza argumenty na temat 
wpływu macierzyństwa i wyboru przez kobiety pracy w sektorach, które nie są 
prestiżowe ani dobrze finansowane. Jako uzupełnienie, chcemy zwrócić uwagę 
na wartość programów przeznaczonych tylko dla kobiet. 

3. Rządy krajowe powinny dążyć do poprawy przygotowania młodych ludzi do 
pracy, promowania wszystkich dróg prowadzących do godnego zatrudnienia oraz 
zapewnienia, by edukacja wyposażyła młodych ludzi w umiejętności miękkie – i 
zdolność do ich poszerzania.

4. Wysokiej jakości praca z młodzieżą, która pomaga młodym kobietom w 
rozwoju, powinna zostać upowszechniona na szczeblu europejskim, krajowym 
i lokalnym. Warto zrewidować programy skupiające się na wzmacnianiu pozycji 
marginalizowanych, młodych osób, jeśli utrwalają one w pewnej mierze 
wykluczenie społeczne i uniemożliwiają im rozwój kapitału społecznego. Należy 
promować programy, które pośrednio zapewniają również możliwości integracji 
społecznej.

5. Lepszy poziom zrozumienia pojęcia obywatelstwa pozwoli młodym ludziom 
zarówno domagać się swoich praw, jak i stworzyć bardziej sprawiedliwe 
społeczeństwo. Wobec rozczarowania młodych ludzi przykładem przywódców 
politycznych i systemem, należy wprowadzać wyższe standardy politycznej 
odpowiedzialności i przejrzystości. Bez tych zmian jest mało prawdopodobne, 
aby wśród młodych ludzi wzrosło zaufanie do demokracji. Należy promować 
programy, które kształcą młodych ludzi w zakresie systemów władzy i 
dostarczają narzędzi do rzecznictwa poprzez angażujące ich tematy. 

6. Należy opracować programy mające na celu edukowanie dorosłych, którzy 
kierują młodymi kobietami w ich wyborach zawodowych. Rodzice, nauczyciele 
i osoby pracujące z młodzieżą muszą mieć dostęp do aktualnych informacji o 

ścieżkach do zatrudnienia, rozwijających się gałęziach przemysłu i poszukiwanych 
umiejętnościach, aby ich porady i wsparcie były adekwatne.

7. Powinno się odbywać rozmowy na szczeblu krajowym i unijnym na temat 
wartości i podejścia do typowo „kobiecej” pracy. Role pracowników sektora 
publicznego (zwłaszcza opieki zdrowia), które były tak cenione podczas 
pandemii, często są słabo kompensowane finansowo i postrzegane jako należące 
do gorszej kategorii, jak na przykład pielęgniarki, opiekunki i nauczycielki. 
Zamiast akceptować fakt, że te zawody, wykonywane przez wiele kobiet, są 
słabo wynagradzane, powinniśmy przeegzaminować nasze myślenie i zrozumieć 
dlaczego właściwie  dopuszczamy takie traktowanie wykwalifikowanych osób, 
wykonujących konieczne dla funkcjonowania społeczeństwa prace. Ponadto, 
należy docenić wartość niezbędnej, jednak nieodpłatnej i niewidocznej pracy 
wielu kobiet, związanej z opieką nad pozostającymi w domu członkami rodziny w 
każdym wieku.

8. Warto konstruować programy umożliwiające młodym dziewczętom kontakt 
z doświadczonymi kobietami, które odniosły sukcesy w różnych dziedzinach, 
pochodzącym z różnych środowisk i branż. Mogą być to programy zakładające 
wolontariat, wymianę doświadczeń czy mentoring.

9. Szkolenia powinny być dostępne zarówno dla profesjonalnych, jak i 
zaangażowanych w ramach wolontariatu osób pracujących z młodzieżą (Youth 
Workers), tak aby mieli oni narzędzia do jak najlepszego wspierania młodych 
kobiet, które potrzebują zintegrowanego podejścia.
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