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Liderzy i członkowie narażonych na dyskryminację grup społecznych spotkali 

się w Londynie, by przeciwdziałać podziałom wewnątrz Unii Europejskiej 

W trudnym dla rządu Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej czasie Międzynarodowy Instytut IARS 

(IARS International Institute) zebrał ponad 200 delegatów, w tym reprezentantów 

marginalizowanych społeczności Europy na Dorocznej Międzynarodowej Konferencji, która odbyła 

się 12 i 13 lipca 2018 roku w Middle Temple w Londynie (Middle Temple Lane, London EC4Y 9AT).  

W trakcie konferencji zatytułowanej „European Community Voices Stronger Together: Abused and 

Stigmatised no More” zaprezentowane zostały wyniki dwóch projektów finansowanych z programu 

Erasmus +, które IARS koordynował przez ostatnie trzy lata. 

Dr Theo Gavrielides, założyciel i dyrektor IARS, koordynator projektów, powiedział: „Brexit ma 

poważne i długoterminowe konsekwencje dla brytyjskiego rządu oraz ludzi. W związku z tym pojawia 

się też wiele pytań dotyczących odpowiedzialności Unii Europejskiej, równości i sprawiedliwości. 

W Instytucie zawsze staraliśmy się tworzyć przestrzeń do dialogu i negocjacji, opierając się na 

naszych kluczowych wartościach – sprawiedliwości naprawczej i podziału władzy. Sądzimy, że trudno 

o bardziej odpowiednią porę na zaprezentowanie wyników dwóch programów równościowych, 

które mają na celu wzmocnienie pozycji niektórych z najbardziej defaworyzowanych grup w Europie. 

Z niecierpliwością czekamy na współpracę ze wszystkimi tymi, którzy wierzą, że prawdziwa władza to 

ta, którą się dzieli”. 

Konferencja zbiegła się z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii. Jej 

organizatorzy postawili sobie za cel, by w trakcie konferencji odnieść się także do pewnych 

kontrowersyjnych stwierdzeń na temat migracji, bezpieczeństwa i równości.  

Simon Chambers, przewodniczący programu Erasmus + w British Council, powiedział: „IARS po raz 

kolejny przypomina, jaką zmianę mogą wprowadzić młodzi ludzie, gdy pracują razem nad sprawami, 

które mają znaczenie! Oba prezentowane na konferencji projekty młodzieżowe służą również 

podkreśleniu wagi międzynarodowych działań, które dają dostęp do nowych umiejętności, 

doświadczeń oraz sieci współpracy. Do zakończenia programu Erasmus + pozostały ponad dwa lata, 

co umożliwia realizację jeszcze wielu, równie ambitnych i istotnych projektów w 2019 i 2020 roku”. 

Pierwszy dzień konferencji, 12 lipca 2018, poświęcony był zagadnieniom związanym z migrantami 

i uchodźcami LGBT+, którzy doświadczają marginalizacji zarówno ze strony lokalnej społeczności 

LGBT+, jaki i ze strony służb publicznych. W związku z konferencją wydana została publikacja 
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prezentująca końcowe wyniki finansowanego z programu Erasmus + projektu „Epsilon”. 

W dostępnym on-line raporcie zwrócono uwagę na istniejące luki w dostępie do usług dla migrantów 

LGBT+ oraz osób pracujących z tą szczególnie marginalizowaną grupą. Nad publikacją pracowali 

wszyscy partnerzy projektu, zawiera ona zarówno sekcję porównawczą, która zbiera aktualne 

europejskie praktyki, jak i rozdziały w języku greckim, włoskim i holenderskim, opisujące narodowe 

konteksty działań partnerów. 

Drugiego dnia konferencji, 13 lipca 2018 roku, zaprezentowane zostały wyniki finansowanego 

z budżetu programu Erasmus + projektu „Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering 

Professionals”. Głównym celem tej międzynarodowej inicjatywy było wypełnienie istniejących luk 

w dostępie do edukacji prawnej młodzieży narażonej na dyskryminację i marginalizację, a zwłaszcza 

młodych kobiet dotkniętych przemocą ze względu na płeć, w tym okaleczeniem żeńskich narządów 

płciowych, gwałtem oraz przymusowym małżeństwem. W wydanym raporcie w języku angielskim 

znaleźć można podsumowanie realizacji projektu w pięciu partnerskich krajach oraz rekomendacje 

dotyczące przyszłej polityki i praktyk, które mają pomóc w ochronie marginalizowanej młodzieży. 

Z początkiem sierpnia dostępna będzie także pełna publikacja zawierająca poszerzone rozdziały 

w narodowych językach partnerów – greckim, włoskim oraz polskim. 

Dzięki obu prezentowanym projektom w ciągu ostatnich 3 lat profesjonaliści, młodzi ludzie 

i migranci LGBT mogli skorzystać także z łatwo dostępnych kursów internetowych, narzędzi pracy 

i materiałów. Narzędzia te miały na celu zwiększenie wiedzy i pewności siebie użytkowników, a także 

wzmocnienie umiejętności osób pracujących z grupami defaworyzowanymi w zakresie świadczenia 

odpowiednio dopasowanych i skutecznych usług. 

Emma Colburn, młoda osoba i członkini IARS Youth Advisory Board mówi: „Abused no More jest tak 
ważnym projektem, ponieważ istnieje ogromna potrzeba umiejętności prawnych, szczególnie 
w przypadku osób ze środowisk marginalizowanych. Dostęp do tej wiedzy z pewnością pomoże tym 
osobom, które są narażone na nieuczciwe traktowanie, dyskryminację i wykorzystywanie. Celem 
projektu jest to, by ci marginalizowani ludzie byli świadomi swoich podstawowych praw 
i obowiązków jako równi członkowie społeczeństwa”. 
 

 
NOTA DLA REDAKTORÓW 
 

 Międzynarodowy Instytut IARS (The IARS International Institute)  jest organizacją 
charytatywną, która w swojej pracy reprezentuje podejście nastawione na działania 
kierowane przez ich odbiorców. Misją organizacji jest zapewnienie każdemu szansy 
na tworzenie bardziej bezpiecznego, sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. 
Od początku swojego istnienia Instytut tworzy wysokiej klasy, przełomowe usługi 
edukacyjne, badawcze, kształtujące politykę i sieci współpracy o znaczeniu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. Organizacja skupia się na wzmacnianiu najbardziej 
marginalizowanych społeczności poprzez bezpośrednie dostarczanie usług, jak 
i umożliwienie innym organizacjom zdobycie odpowiednich środków i zwiększenie ich 
społecznego wpływu. Instytut specjalizuje się w dziedzinach związanych z młodzieżą, 
równością i sprawiedliwością. Więcej na temat instytutu można znaleźć na stronie 
www.iars.org.uk. 
 

 Projekt „Abuse no More” realizowany był w partnerstwie pięciu europejskich organizacji. 
Były to: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polska), KISA - Action for Equality, Support, 
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Antiracism (Cypr), Anziani e non solo (Włochy) oraz Romanian U.S. Alumni Association 
(Rumunia). Liderem projektu był The IARS International Institute. 
 

 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacją pozarządową, której misją jest 
zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi 
wobec prawa. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo prawne oraz dąży do reprezentowania 
klientów przed organami państwowymi. Prowadzi też aktywności, które mają na celu 
wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez udział 
w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, 
sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzi także działalność informacyjną i badawczą. 
Działania SIP skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten 
status, więźniom oraz byłym więźniom. SIP działa również na rzecz propagowania idei 
sprawiedliwości naprawczej. 

 

 Projekt „Epsilon” realizowany był przez IARS w partnerstwie z czterema europejskimi 
organizacjami z wieloletnim doświadczeniem pracy z grupami marginalizowanymi 
i defaworyzowanymi. Były to: Anziani e Non Solo (Włochy), The Family and Childcare Centre 
(Grecja) Movisie, Netherlands Centre for social development (Holandia) oraz Center for 
Advancement of Research and Development in Educational Technology CARDET (Cypr). 
 

 Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 
na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro, co znacznie zwiększa (+40%) 
fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój wiedzy i umiejętności. Celem programu 
jest podniesienie jakości i znaczenia kwalifikacji oraz umiejętności. Dwie trzecie budżetu 
programu zapewni dotacje dla ponad 4 milionów osób, by mogły za granicą odbyć studia 
lub szkolenia, zdobyć doświadczenie zawodowe lub uczestniczyć w projekcie wolontariatu 
w latach 2014-2020 (w porównaniu z 2,7 miliona osób w latach 2007-2013). Okres pobytu 
za granicą może wynosić od kilku dni do roku. W Wielkiej Brytanii przewiduje się, że prawie 
250 000 osób podejmie działania za granicą w ramach programu. Erasmus + ma na celu 
modernizację edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą w całej Europie. Jest otwarty dla 
organizacji edukacyjnych, szkoleniowych, młodzieżowych i sportowych we wszystkich 
sektorach uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning), w tym edukacji szkolnej, 
szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych i sektora młodzieżowego. Erasmus + zapewnia 
finansowanie organizacjom, w celu poszerzenie oferty dla studentów, nauczycieli, 
praktykantów, wolontariuszy, liderów młodzieżowych oraz osób pracujących w sporcie 
lokalnym. Zapewnia on także finansowanie dla partnerstw między organizacjami, takimi jak 
instytucje edukacyjne, organizacje młodzieżowe, przedsiębiorstwa, władze lokalne 
i regionalne oraz organizacje pozarządowe, a także wsparcie reform w państwach 
członkowskich w celu modernizacji edukacji i szkoleń oraz działania na rzecz innowacji, 
przedsiębiorczości i zdolności do zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii program jest zarządzany 
przez brytyjską Agencję Krajową Erasmus, która prowadzona jest przez partnerstwo 
pomiędzy British Council i Ecorys UK. 

 

 Więcej informacji na temat projektu „Abused No More” oraz możliwości zaangażowania się 
w działania projektu można znaleźć na stronie http://www.abusednomore.org/%20about-
the-project/ lub kontaktując się z głównym koordynatorem projektu dr. Theo Gavrelidesem 
T.Gavrielides@iars.org.uk. 

 

 Do ogólnoeuropejskiej sieci „Abused No More” można dołączyć poprzez stronę 
http://www.abusednomore.org/join-our-network/. 
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 Projekt „Abused No More” jest współfinansowany ze środków budżetu programu Erasmus + 
Komisji Europejskiej, zgodnie z umową numer 2015-1-UK01-KA205-012555. 

 

 Projekt „Epsilon” jest współfinansowany ze środków budżetu programu Erasmus + Komisji 
Europejskiej, zgodnie z umową numer 2016-1-UK01-KA204-024317. 
 

 
 
 

                              

 

                                                

        

 

 


