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Продължение

.........
Целта  на  форума  беше  да  открои  ролята  на  жените  в  съвременния 

обществен, социален и икономически живот и да предложи стъпки за 
постигане  на  реална  равнопоставеност  на  половете.  За  да  обхване 
всички  аспекти  на  темата,  двудневната  конферентна  програмата  на 
събитието бе разпределена в тематични панели, обхващащи мястото и 
ролята на жените в политиката, в бизнеса, в медиите, в образованието, 
науката  и  иновациите,  по  време  на  които  водещи  политици, 
икономически  лидери,  светила  в  науката  и  иновациите  обсъждаха 
ползите  за  обществото  от  активното  включване  на  жените  и 
предоставянето на възможности за реализиране на потенциала им. 

На  заключителната  сесия  на Глобалния  форум на жените  лидери, София 
2016.,  беше  приета  специална  декларация,  наречена  Declaration of Sofia, 
посветена на насърчаване на равенството между половете във всеки един 
аспект  от  обществения,  политическия  и  икономическия  живот.  Тя 
обобщава основните принципи, зад които ЮНЕСКО и Съветът на жените в 
бизнеса  в  България  застават,  а  именно  осигуряването  на  равни 
възможности  за  лична  и  професионална  реализация  на  двата  пола. 
Документът  има  за  цел  да  потвърди  ангажимента  на  участниците  към 
насърчаване на лидерството сред жените и преодоляване на пречките пред 
тяхното професионално и личностно развитие. Декларацията беше връчена 
символично от г-жа Боряна Манолова, председател на Съвета на жените в 
бизнеса в България и главен изпълнителен директор на Siemens България, 
на  кмета  на  град  София  г-жа  Йорданка  Фандъкова,  на  г-жа  Ирина 
Бокова и на г-жа Амината Туре, бивш министър председател на Сенегал.
С  Декларацията  участниците  във  форума  призовават  правителствата, 
международните организации, гражданското общество и частния сектор да 
предприемат  мерки  за  насърчаване  на  равното  участие  на  жените  в 
политиката  и  пазара  на  труда,  за  постигане  на  баланс  между  половете  в 
правителствените органи и публичната администрация, в ръководствата на 
компаниите и други. 
Отправя  се  и  призив  да  се  предприемат  нужните  законодателни  и 
административни реформи за предоставяне на равни права и равен достъп 
на  жените  до  икономическите  ресурси,  образователните  и  обучителни 
възможности,  технологиите.  Насърчава  се  и  приемането  на  регулаторни 
механизми  с  цел  промотиране  на  балансирано  представяне  на  жените  в 
медиите.
Декларацията акцентира и върху образованието на жените като средство за 
тяхното  професионално  израстване  и  овластяване.  Във  връзка  с  това  тя 



предвижда внедряването  на системи  за менторинг, обучения за лидерски 
умения,  а  също  и  осигуряване  на  достъп  до  научно,  технологично, 
инженерно  и  математическо  образование  на  младите  момичета,  както  и 
система  за  развитието  и  задържането  на  жените  в  сфери,  свързани  с 
науката, технологиите и иновациите. 


