
Nagroda Kobiety Europy 
– Niemcy
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Nadszedł czas sprawiedli-
wości i równości płci. Do-
wodzi tego dr Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, laureatka nagrody 
„Kobieta Europy” 2022. Wbrew 
prawicowym populistycznym 
narracjom i celowym próbom 
zawrócenia koła historii, femi-
nizm oznacza wiarę i zaangażo-
wanie na rzecz politycznej, spo-
łecznej i ekonomicznej równo-
ści płci. Konwencja Stambulska, 
która niestety wciąż nie została 
ratyfikowana przez wszystkie 
państwa UE, już dawno temu 
wyznaczyła ten kierunek. Aby 
zapewnić, że równe prawa dla 
wszystkich będą wreszcie obo-
wiązywać w całej UE, Komisja 
Europejska zaproponowała 
w Międzynarodowym Dniu 
Kobiet rozporządzenie, które 
byłoby wiążące dla wszystkich 
państw członkowskich. W 
szczególności opowiadamy się 
za społeczeństwem, w którym 

przemoc wobec kobiet jest 
zwalczana, potępiana i karana.  
Jednak kolejnym krokiem w kie-
runku równouprawnienia jest 
to, aby kobiety były wszędzie 
jednakowo reprezentowane i 
zajmowały stanowiska kierow-
nicze w polityce, gospodarce i 
społeczeństwie obywatelskim. 
W przyszłości prawo euro-
pejskie będzie obowiązywało 
również w tym zakresie, a my 
w szeregach własnej organiza-
cji wdrażamy te założenia: na 
stanowiskach kierowniczych 
zatrudniamy 40% kobiet. 
Realizując te same cele – zwią-
zane z lepszą polityką i lepszą 
sytuacją społeczną dla kobiet, 
z kobietami i dzięki kobietom 
– dr Sylvia-Yvonne Kaufmann 
angażuje się od ponad 30 lat. 
Dlatego niestrudzenie pro-
wadzi ona kampanię na rzecz 
zjednoczonej Europy cieszącej 
się pokojem i wolnością w cza-
sach politycznych zawirowań, 
a także przeciwko dążeniom 
nacjonalistycznym. Jest ona 
prawdziwą „Kobietą Europy”. 
Gratulujemy!

Dr Jörg Wojahn, Dyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Niemczech

Powitanie Powitanie 

Laureatki łączy fakt, że 
poświęcają swoje życie idei 
europejskiej – a konkretnie 
pokojowi, wolności i między-
narodowemu porozumieniu 
w Europie i na świecie. Po-
dobnie jak dr Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, która w tym roku 
została laureatką nagrody 
„Kobieta Europy”. Jej wielolet-
nie zaangażowanie, zarówno 
charytatywne jak i zawo-
dowe, na rzecz zjednoczenia i 
współpracy europejskiej jest 
przykładem na to, że Europa 
jest w decydujący sposób 
kształtowana przez swoje 
obywatelki i swoich obywa-
teli. Możliwości są wielorakie, 
co odzwierciedla zaangażo-
wanie wszystkich laureatek 
nagrody od 1991 roku. 

Mamy nadzieję na uroczyste 
osobiste wręczenie nagród 
i życzymy sobie dalszych 
osobistych spotkań, takich 
jak spotkanie sieciowe latem 
i ponowne otwarcie gabinetu 
jesienią.  Jednakże – jeśli 
będzie to konieczne – znaj-
dziemy także inne sposoby 
wymiany myśli i będziemy 
wzmacniać i rozwijać naszą 
sieć.

Czekamy na to z niecierpli-
wością.

Prof. Gudrun Schmidt-Kärner, 
Przewodnicząca jury Nagrody 
Kobiety Europy
Sabine Overkämping, Członek 
Zarządu EBD (Ruch Europejski 
Niemcy)
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Unia Europejska bliska 
swoim obywatelom i włą-
czenie kobiet w polityczny 
dyskurs o Europie – te cele 
przyświecają dr Sylvii-
-Yvonne Kaufmann, która z 
pasją angażuje się w sprawy 
Europy.

Urodzona w Berlinie Wschod-
nim, od ponad 30 lat anga-
żuje się w sprawy Europy, 
zarówno jako wolontariuszka, 
jak i zawodowo. Po tym jak w 
latach 1990/91 była posłanką 
do Volkskammer i Bunde-
stagu, w latach 1991-1994 
pełniła funkcję obserwatora 
w Parlamencie Europejskim, 
w latach 1999-2009 i 2014-
2019 została wybrana do 
Parlamentu Europejskiego, a 
w latach 2004-2007 była wice-
przewodniczącą Parlamentu. 
Jako członek Konwentu Euro-
pejskiego skutecznie lobbo-
wała za włączeniem Europej-
skiej Inicjatywy Obywatelskiej 
do projektu Traktatu usta-
nawiającego Konstytucję dla 
Europy, który został włączony 
do Traktatu Lizbońskiego jako 
ważny element większej bli-
skości z obywatelami. 

„Zjednoczona Europa jest dla 
nas wszystkich gwarantem 
życia w pokoju i wolności. Dla-
tego ważne jest dla mnie, aby 
obywatele aktywnie kształ-
towali projekt zjednoczenia 
Europy i zdecydowanie bronili 
go przed trucizną nacjonali-
zmu” – mówi laureatka. 

Kaufmann zawsze łączyła 
swoją pełnoetatową dzia-
łalność z wolontariatem: od 
2009 r. była przewodniczą-
cej berlińskiego oddziału 
organizacji Europa-Union 
Deutschland (EUB), a od 2021 
r. nadal angażuje się w dzia-
łalność EUB jako jej honorowa 
przewodnicząca. W swojej 
pracy w radach nadzorczych 
szczególnie bliskie jej sercu 
jest wspieranie i udział kobiet 
w życiu politycznym. Zapo-
czątkowała na przykład cykl 
rozmów EUB „Kobiety tworzą 
Europę”. Ponadto kładzie 
nacisk na wymianę z mło-
dzieżą, na przykład poprzez 
bliskie partnerstwo z JEF Ber-
lin-Brandenburg oraz zaanga-
żowanie w SIMEP – symulację 
Parlamentu Europejskiego w 
Berlinie. 

Pani Kaufmann jest aktywna 
w wielu obszarach: Przez 
wiele lat była członkiem pre-
zydium organizacji Europa-U-
nion Deutschland, jest człon-
kiem Niemieckiego Towarzy-
stwa Polityki Zagranicznej 
(niem. Deutsche Gesellschaft 
für Auswärtige Politik), Stowa-

rzyszenia Przyjaciół i Sponso-
rów Terezina (niem. Vereins 
der Freunde und Förderer von 
Theresienstadt), stowarzysze-
nia Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
i członkiem stowarzyszenia 
wspierającego Akademii Euro-
pejskiej w Berlinie. 

Kobieta Europy 2022: 
Dr Sylvia-Yvonne Kaufmann

www.europa-union-berlin.de
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www.jean-monnet-centre.uni-osnabrueck.de 
www.dbjr.de
www.bdkj.de

Zbliżenie Europy do społe-
czeństwa – to cel politolożki 
prof. dr Ingeborg Tömmel. W 
1993 roku ta zasłużona profe-
sor założyła pierwszy w Niem-
czech program studiów euro-
pejskich w pełnym wymiarze 
godzin, dzięki czemu temat 
Europy stał się dostępny dla 
wszystkich kierunków stu-
diów. Ponadto dała sygnał do 
prowadzenia debaty na temat 
polityki europejskiej w szero-
kich kręgach społeczeństwa. 
Założone przez nią w tym celu 
centrum „Jean Monnet Centre 
of Excellence in European Stu-
dies” ma zadanie krytycznie 
podchodzić do Unii Europej-
skiej i jest skierowane przede 
wszystkim do młodzieży. 

Ponadto Ingeborg Tömmel 
prowadzi warsztaty tema-
tyczne dotyczące polityki 
europejskiej na uniwersytecie 
i angażuje się w różne inicja-
tywy lokalne na rzecz Porozu-

mienia Północ-Południe w UE i 
solidarności ponadnarodowej. 
Była na przykład współza-
łożycielką inicjatywy „50 z 
Idomeni”, której celem było 
sprowadzenie do Osnabrück 
co najmniej 50 uchodźców z 
Grecji, i jest aktywnym człon-
kiem „Seebrücke-Osnabrück”.

Jako aktywna społecznie 
profesor i kobieta w zdomi-
nowanym przez mężczyzn 
środowisku uniwersytec-
kim, Ingeborg Tömmel była 
i jest inspiracją dla młodych 
kobiet.

20
21

20
21

„Europa dla młodzieży, 
młodzież dla Europy” – tak 
można podsumować wszech-
stronne zaangażowanie Lisi 
Maier. Już od samego po-
czątku, będąc nauczycielką, 
aktywnie działała w wielu ob-
szarach jako wolontariuszka, 
na przykład w Związku Nie-
mieckiej Młodzieży Katolickiej 
(BDKJ), którego była etatową 
przewodniczącą w latach 
2012-2021, oraz jako przewod-
nicząca Niemieckiej Federal-
nej Rady Młodzieży (DBJR). Jej 
celem jest demokratyczna, so-
lidarna i przyjazna młodzieży 
Europa. I tak Lisi Maier brała 
udział na przykład w tworze-
niu narodowej rady młodzieży 
na Ukrainie i wspierała bia-

łoruską radę młodzieżową 
RADA. Rada stanowi plat-
formę współpracy i spotkań 
młodego demokratycznego 
społeczeństwa obywatel-
skiego w Europie. 

Ponadto Lisi Maier była za-
angażowana w prace jury 
Niemiecko-Francuskiego 
Funduszu Obywatelskiego, 
w Radzie Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży oraz w 
Radzie ds. Zrównoważonego 
Rozwoju. Jako wiceprzewod-
nicząca Niemieckiej Rady 
Kobiet w latach 2016-2021 an-
gażowała się również w prace 
nad równouprawnieniem 
płci. W nominacji napisano, 
że we wszystkich swoich 
działaniach pokazuje, że „ser-
deczność, kolektywność i 
asertywność nie muszą się 
wzajemnie wykluczać”. Od 
2021 roku jest dyrektorem 
nowej niemieckiej fundacji na 
rzecz równości płci.

Ingeborg Tömmel
Studia Europejskie

Lisi Maier 
Niemiecka Federalna Rada Młodzieży (DBJR)
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Obrona wartości europej-
skich z pomocą działań oby-
watelskich – działania Katha-
riny Wolf są od wielu dekad 
koncentrują się na tym wła-
śnie celu. Jej obszar działań 
obejmuje Saksonię, gdzie na-
dal widzi potrzebę przekazy-
wania wiedzy na temat inte-
gracji i edukacji europejskiej. 
„Patriotyczni Europejczycy 
wyglądają inaczej!” – to była 
jej zdecydowana odpowiedź 
na ruch Pegida w 2014 roku. 
Nie odstępowała od niej 
także podczas kontrdemon-
stracji: W marcu 2015 r. wraz 
z innymi działaczami założyła 
organizację Europa-Union 
Sachsen e.V. i od tego czasu 
jest jej przewodniczącą.  

„Europa to nie tylko Bruk-
sela, ale każde miejsce, gdzie 
ludzie są zaangażowani w 
aktywne kształtowanie 
idei europejskiej” – twierdzi 
prawniczka. Dlatego angażuje 

się również w tworzenie sieci 
organizacji proeuropejskich 
w Niemczech i Europie. Jest 
przewodniczącą federalnej 
komisji Europa-Union Deut-
schland, największej inicja-
tywy obywatelskiej na rzecz 
Europy w Niemczech. W 2000 
r. była współzałożycielką 
Europejskiego Stowarzysze-
nia Prawniczek. Jej kariera 
zawodowa jako urzędnika 
państwowego również obej-
mowała aspekty europejskie, 
m.in. przez piastowanie sta-
nowisk w Brukseli i Berlinie.

20
19

20
20

Katharina Wolf 
Europa-Union Sachsen e.V.

www.europa-union-sachsen.de

W 1992 roku Margrit 
Weimeister założyła w Deetz 
w Saksonii-Anhalt stowa-
rzyszenie „Jugendseeheim”, 
które zajmuje się pracą z 
młodzieżą na szczeblu mię-
dzynarodowym. Wyciągając 
wnioski z II wojny światowej, 
była poseł do Landtagu kraju 
związkowego Saksonii-Anhalt 
zamierzała w ten sposób 
wnieść swój wkład w tworze-
nie pokojowej Europy oraz 
tolerancję i otwartość na 
innych. W 1996 roku zrodziła 
się idea założenia organizacji 
Europa-Jugendbauernhof, 
dzięki której stworzyła miej-
sce spotkań dla młodych ludzi 

z kraju i zagranicy. Celem or-
ganizacji jest przekazywanie 
młodzieży wiedzy o znaczeniu 
środowiska i rolnictwa oraz 
o wartościach demokracji i 
samostanowienia o sobie, a 
także dawanie wyraźnego 
sygnału przeciwko kseno-
fobii i działania na rzecz 
pokojowego porozumienia. 
W ramach tej inicjatywy od 
1992 roku wielu młodych ludzi 
z całego świata i z Niemiec 
mogło uczestniczyć w mię-
dzynarodowych warsztatach. 
Weimeister organizowała 
prace podczas Europa-Juge-
ndbauernhof do 2013 roku i 
jest zaangażowana do dziś, 
mimo że przekazała kierow-
nictwo swojemu synowi Ulri-
chowi Weimeisterowi. W 2020 
roku EBD po raz pierwszy 
doceniło to wybitne osobiste 
zaangażowanie, przyznając 
specjalną nagrodę za cało-
kształt działalności w ramach 
obchodów 30. rocznicy Zjed-
noczenia Niemiec.

www.europa-jugendbauernhof-deetz.de
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Nagroda specjal-

na za całokształt 

działalnościMargrit Weimeister 
Europa-Jugendbauerhof Deetz 
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Adriana Lettrari
Netzwerk 3te Generation Ostdeutschland

Düzen Tekkal 
Hawar.help e.V.

www.netzwerk.dritte-generation-ost.de

Jaką rolę odgrywa dawny 
podział Europy w życiu 
„dzieci przełomu” („Wende-
kinder”) z 1989 roku? 

To pytanie nurtowało Adrianę 
Lettrari od 2009 roku. W ra-
mach założonej przez siebie 
sieci 3te Generation Ostdeut-
schland, postrzega doświad-
czenia z okresu przełomu jako 
szansę. 

Absolwentka wydziału komu-
nikacji i politologii urodziła się 
w Neustrelitz w 1979 roku, a 
dorastała w Rostocku. Dzie-
ciństwo za żelazną kurtyną, 
młodzieńcze lata w zjedno-
czonych Niemczech – Lettrari, 
podobnie jak jej rówieśnicy 
z sąsiednich krajów Europy 
Wschodniej, przeszła swego 
rodzaju „podwójną socjaliza-
cję”: nauczyli się dwóch języ-
ków kulturowych i potrafią 
pośredniczyć między dwoma 

światami. Wiedzą, że wszystko 
może się nagle zmienić i mają 
tę siłę, by pomóc w kształto-
waniu zmian: kompetencję 
transformacji. Sieć zajmuje 
się prowadzeniem transgra-
nicznych dyskursów na te i 
inne tematy. W memoran-
dum „Po prostu zaczniemy” 
„Pokolenie Jedności Niemiec” 
(poszerzone o dzieci z Za-
chodu i migrantów) apeluje 
o pluralistyczne podejście do 
rozwiązywania bieżących, a w 
przyszłości także ogólnoeuro-
pejskich problemów.

W 2014 roku, kiedy tak zwane 
Państwo Islamskie dokonało 
ludobójstwa na jezydach 
mieszkających w północnym 
Iraku, Düzen Tekkal nakrę-
ciła film dokumentalny pt. 
„HÀWAR – Moja podróż do 
ludobójstwa” ujawniający 
panujące tam okrucieństwo. 
W 2015 r. powstało stowarzy-
szenie HAWAR.help, w ramach 
którego pani politolog roz-
poczęła we współpracy m.in. 
z Ministerstwem Rozwoju 
projekt „Back To Life”, który 
umożliwia kobietom, które 
kiedyś były w niewoli Państwa 
Islamskiego, odnalezienie się 
w społeczeństwie. 

„Społeczeństwo bez kobiet 
nie istnieje” – mówi Düzen 
Tekkal. „Jestem głęboko 
przekonana, że żadne spo-
łeczeństwo nie może się 
dobrze rozwijać, jeśli tłumi 
potencjał kobiet”.

W 2020 roku założyła ini-
cjatywę edukacyjną Ger-
manDream, której celem 
jest aktywne kształtowanie 
dyskursu na temat wspól-
nego życia w Niemczech. In-
tegracja to przede wszystkim 
pogodzenie różnorodności 
– mówi Tekkal. A to można 
osiągnąć tylko wtedy, gdy 
różne kultury, religie i ludzie 
z najróżniejszych środowisk 
będą mogli wspólnie dyskuto-
wać, kształtować i żyć. Düzen 
Tekkal, która wydała już dwie 
książki na ten temat, repre-
zentuje te wartości, które 
składają się na różnorodność 
Europy. 
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„Europa to nie tylko konty-
nent, Europa to wizja”.

Zgromadzić kobiety z całej 
Europy i pozwolić, by poczucie 
wspólnoty rosło poprzez dia-
log – to idea, która przyświeca 
Danieli Topp-Burghardt, od 
ponad dekady pełniącej funk-
cję przewodniczącej Rady 
kobiet Europy (Ring Europäi-
scher Frauen e.V.): „Poczucie 
wspólnoty wywodzi się z do-
brze ugruntowanej wiedzy o 
cechach wspólnych; z wiedzy 
o różnicach można rozwinąć 
zrozumienie lub uczyć się od 
siebie nawzajem” – przeko-
nuje absolwentka ekonomii. 
W 2003 roku założyła w Kolo-
nii stowarzyszenie non-profit, 
które organizuje coroczne 
wyjazdy na spotkania do kra-
jów Europy, a także różnego 
rodzaju prelekcje i wydarze-
nia informacyjne: Podczas 
otwartej wymiany poglądów 
i pomysłów z parlamentarzy-

stami i przedstawicielkami 
lokalnych stowarzyszeń kobiet 
omawiane są podobieństwa i 
różnice w systemach ekono-
micznych, kulturowych, edu-
kacyjnych i społecznych. 

Jest jedna rzecz, która szcze-
gólnie łączy kobiety w Euro-
pie, co wielokrotnie podkreśla 
urodzona we Frankfurcie Da-
niela Topp-Burghardt: walka 
o równe prawa w polityce, 
biznesie i społeczeństwie. 
„Jesteśmy to winni młodszym 
pokoleniom, aby poprawić tę 
sytuację”. 

Daniela Topp-Burghardt 
Rada kobiet Europy

www.r-e-f.eu

Zachęcić młodych ludzi do 
zainteresowania się Europą 

Charyzma i mądry wybór 
środków politycznych: Za-
angażowanie Linn Selle w 
kampanię wyborczą do Parla-
mentu Europejskiego w 2014 
roku pokazało, że takie działa-
nia mogą dosłownie poruszyć 
masy. Kiedy telewizje ARD i 
ZDF chciały, aby debata euro-
pejskich kandydatów odbyła 
się tylko na kanale tematycz-
nym Phoenix, Selle w bardzo 

krótkim czasie zmobilizowała 
prawie 30 000 osób do pod-
pisania petycji internetowej 
i przyciągnęła uwagę całego 
kraju. Przez wiele lat doktor 
politologii aktywnie działała 
w Federalnym Komitecie 
Wykonawczym Młodych Euro-
pejskich Federalistów, między 
innymi jako wiceprzewodni-
cząca i sekretarz federalna. 
„To właśnie my, młodzi ludzie, 
żyjemy dziś w Europie – zu-
pełnie inaczej niż pokolenia 
przed nami. Dlatego chcę 
stanąć w jej obronie i pod-
nieść głos, abyśmy pewnego 
dnia żyli w prawdziwej euro-
pejskiej wspólnocie” – mówi 
urodzona w Westfalii Selle, 
opisując swoją działalność 
charytatywną. Od 2018 roku 
jest przewodniczącą Ruchu 
Europejskiego Niemcy – i naj-
młodszą jak dotąd osobą na 
tym stanowisku. 

Linn Selle
Junge Europäische Föderalisten e.V.

www.jef.de
www.netzwerk-ebd.de
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Walka z milczeniem o Czar-
nobylu i o społeczeństwo 
obywatelskie w dyktator-
skiej Białorusi 1986 roku 
– katastrofa w elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu. Na 
Białorusi oznaczało to milcze-
nie państwa i bagatelizację. 
Irina Gruszewskaja, profesor 
germanistyki, nie mogła się z 
tym pogodzić i wraz z mężem 
założyła inicjatywę na rzecz 
dzieci z Czarnobyla („Den Kin-
dern von Tschernobyl”). 

„Przyszłość świata leży w 
międzynarodowej współ-
pracy społeczeństwa oby-
watelskiego”. 

Setki tysięcy dzieci z Czarno-
byla, z różnych pokoleń, wciąż 
przyjeżdża na leczenie do Eu-
ropy Zachodniej, zwłaszcza do 
Niemiec. Obecnie inicjatywa 
obejmuje projekty wykracza-
jące daleko poza organizo-
wanie wyjazdów dla dzieci: 
praca z młodzieżą, pomoc 

dziewczętom w więzieniach, 
którym grozi wykluczenie 
ze społeczeństwa z powodu 
drobnych wykroczeń, pomoc 
starszym ludziom, którzy zo-
stali wysiedleni ze swoich do-
mów w pobliżu Czarnobyla do 
prefabrykowanych budynków 
bez perspektyw i o których 
nikt się nie troszczy. 

Zaangażowanie obywatelskie 
Iriny Grushevai łączy wiele ty-
sięcy ludzi na Wschodzie i Za-
chodzie. Budowanie mostów 
między ludźmi stało się wyjąt-
kowym dziełem jej życia. 

Irina Gruschewaja 
Inicjatywa na rzecz dzieci z Czarnobyla

www.tschernobyl-weg.de

„Egzekwowanie praw czło-
wieka zależy od ich obrony 
prawnej”. 

Urodzona w Banja Luce 
(Bośnia i Hercegowina), 
prawniczka i działaczka na 
rzecz praw kobiet przybyła 
do Niemiec jako uchodźca 
wojenny w 1992 roku. Praco-
wała między innymi przez trzy 
lata w Kosowie, towarzysząc 
kobietom, będącym potencjal-
nymi świadkami gwałtu, przed 
Trybunałem Haskim i zapew-
niając im wsparcie prawne. 
Tam zrozumiała, jak bardzo 

kobiety i organizacje kobiece 
potrzebują pomocy prawnej 
i jak bardzo prawa człowieka 
zależą od ich egzekwowania 
przed sądem.

W 2007 roku magister prawa 
Jasmina Prpić wraz z jedena-
stoma koleżankami z Niemiec 
i innych krajów założyła sto-
warzyszenie „Anwältinnen 
ohne Grenzen e.V.” (AOG), któ-
rego jest obecnie dyrektorem 
honorowym. Stowarzyszenie, 
które obecnie buduje sieć lo-
kalnych prawniczek w krajach 
pochodzenia swoich członkiń, 
walczy o promowanie i eg-
zekwowanie praw kobiet za 
pomocą środków prawnych 
oraz o zniesienie wszelkich 
form nierównego traktowania 
lub dyskryminacji w kraju i za 
granicą – jest to zobowiązanie, 
które Jasmina Prpić realizuje w 
sposób wytrwały i kreatywny 
przez ponad połowę swojego 
życia. 

Jasmina Prpić
Anwältinnen ohne Grenzen e.V.  
(Prawniczki bez granic)

www.anwaeltinnen-ohne-grenzen.de
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Walka z handlem ludźmi i 
wykorzystywaniem bez-
bronnych kobiet i dziewcząt 
na Bałkanach 

Obserwować i działać – to 
maksyma Inge Bell. Absol-
wentka slawistyki i studiów 
wschodnioeuropejskich 
była świadkiem wielu cier-
pień w czasie swojej pracy 
jako reporter zagraniczny 
dla telewizji ARD podczas 
wielomiesięcznych podróży 
reporterskich i badawczych 
w Europie (Południowo-)
Wschodniej. Tworzenie repor-
taży jej nie wystarczyło. Dla 
Inge Bell logiczną konsekwen-
cją było zorganizowanie akcji 
pomocy humanitarnej w celu 
wyeliminowania problemów 
społecznych. W ten sposób 
mogła zaoferować nieletnim 
dziewczynom zmuszanym 
do prostytucji bezpieczne 
zakwaterowanie, pomoc 
psychologiczną i naukę za-
wodu. Absolwentka kierunku 

przedsiębiorczość medialna 
i działaczka na rzecz praw 
człowieka niezłomnie i z 
ogromnym zaangażowaniem 
wspiera i nadzoruje tego typu 
i inne projekty, na przykład 
niosąc pomoc osobom nie-
pełnosprawnym. Jako eks-
pertka, autorka, wykładow-
czyni i prelegentka, Inge Bell 
do dziś z poświęceniem anga-
żuje się w walkę z łamaniem 
praw człowieka. W 2012 roku 
prezydent Niemiec Joachim 
Gauck odznaczył ją Orderem 
Zasługi Republiki Federalnej 
Niemiec. 

Inge Bell 
Dziennikarka 

www.ingebell.de

Integracja i samostanowie-
nie o sobie muzułmańskich 
kobiet
 
W Europie XXI wieku samosta-
nowienie o swoim życiu dla 
muzułmanek nadal nie jest 
sprawą oczywistą. Necla Kelek 
walczy z opresją tych kobiet i 
prowadzi dyskusję na temat 
kulturowych i politycznych 
wymiarów integracji mu-
zułmanek i muzułmanów w 
Niemczech i Europie, formułu-
jąc niejednokrotnie prowoka-
cyjne postulaty. 

Necla Kelek, urodzona w 
Stambule w 1957 roku, przy-
jechała do Niemiec w wieku 
dziesięciu lat. Studiowała eko-
nomię i socjologię, a tematem 
jej pracy doktoranckiej był 
„Islam w codziennym życiu”. 
Kelek otrzymała nagrodę 
Nagrody im. Rodzeństwa 
Schollów za książkę pt. „Panna 
młoda z eksportu”, wydaną 
w 2005 roku. W latach 2005-
2009 była stałym członkiem 
Niemieckiej Konferencji ds. 
Islamu i jest członkiem Senatu 
Niemieckiej Fundacji Naro-
dowej. 

Necla Kelek mieszka i pracuje 
jako niezależna autorka w 
Berlinie.

Necla Kelek 
Socjolożka i publicystka
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Zaufanie, fundament 
przyjaźni polsko-nie-
mieckiej, może wzrastać 
tylko poprzez osobi-
ste spotkania ludzi”.

Zgodnie z tym motto prof. dr 
Gesine Schwan od ponad 30 
lat angażuje się w nawiązy-
wanie i poszerzanie wymiany 
kulturalnej i kontaktów spo-
łecznych, zwłaszcza między 
młodzieżą z Niemiec i Polski. 

Gesine Schwan wspierała 
we wczesnym stadium ruch 
związkowy „Solidarność” w 
Polsce, pomagała w ramach 
wielu polsko-niemieckich 
inicjatyw w nawiązywaniu 
kontaktów i tworzeniu struk-
tur i do dziś wspiera stałą 
wymianę. Łączenie ludzi, a na-
stępnie wprowadzanie zmian 
– to jej sposób działania. 

Gesine Schwan była rektorką 
Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą w latach 1999-2008. Była 
współinicjatorką powstania 
Humboldt-Viadrina School 
of Governance, której była 
rektorką w latach 2010-2014. 

Gesine Schwan
Dialog niemiecko-polski

www.gesine-schwan.de

Europejska sieć międzyna-
rodowych inicjatyw na rzecz 
innowacyjnych szkół 

Magdalena Baur, urodzona 
na Górnym Śląsku (Polska), 
już jako uczennica była prze-
konana, że państwa Europy 
będą się jednoczyć. Jako na-
uczycielka organizowała pro-
jekty europejskie, programy 
wymiany uczniów i wspierała 
odpowiednie inicjatywy. 

W szczególności angażuje się 
w ochronę i wspieranie mniej-
szości. Stworzyła rozległą sieć 
kontaktów między instytu-
cjami edukacyjnymi w różnych 
krajach, aby wprowadzić w 
życie zasadę „uczenia się 
od siebie nawzajem”: dzięki 
bezpośrednim spotkaniom 
podczas międzynarodowych 
seminariów i projektów na-
uczyciele i ich trenerzy otrzy-
mują wskazówki i informacje 
na temat realizacji europej-
skiej współpracy w dziedzinie 
edukacji i kształcenia. 

Stowarzyszenie europafels 
(european association for 
education, lifelong learning 
and studies) powstało z ini-
cjatywy Magdaleny Baur i 
promuje międzynarodowe 
inicjatywy na rzecz rozwoju 
szkół. 

Magdalena Baur †
europafels e.V.

www.europafels.eu
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Od 1976 roku, gdy dr María 
Rosario Hickmann przy-
była do Kilonii za sprawą 
swojego małżeństwa, jest 
zaangażowana na rzeczy 
wymiany kulturowej mię-
dzy Hiszpanią i Niemcami. 

W 1977 roku założyła sto-
warzyszenie kobiet na rzecz 
integracji rodzin hiszpańskich 
pracowników, a następnie w 
1980 roku prowadziła kursy 
językowe w ramach Towarzy-
stwa Niemiecko-Iberoame-
rykańskiego, które w 1991 
roku stały się podstawą jej 
arcydzieła: Instytutu Języka i 
Kultury Hiszpańskiej w Kilonii, 
który szybko stał się centrum 
komunikacji niemiecko-hisz-
pańskiej. Dla Hiszpanów 
to „dom na obczyźnie”, dla 
Niemców to idealne miejsce 
do nauki hiszpańskiego i po-

znania hiszpańskiej kultury. 
Oprócz prowadzenia zajęć 
na Wydziale Języków Romań-
skich Uniwersytetu w Kilonii, 
od 2002 roku redaguje nie-
miecko-hiszpański magazyn 
kulturalny „Solera”. W 1997 
roku otrzymała hiszpański 
Order Zasługi „Lazo de Dama 
de Isabel la Católica” za jej 
ogromne zaangażowanie 
w pracę wolontariacką, a w 
2000 roku Order Zasługi Re-
publiki Federalnej Niemiec. 

www.solera-difusion.de 

María del Rosario Hickmann
Ponad 30 lat działalności charytatywnej  
na rzecz wymiany niemiecko-hiszpańskiej

Budowanie mostów poprzez 
sztukę i kulturę

Od 1992 roku Regina Hell-
wig Schmid jest wyjątkowo 
zaangażowana w działania 
na rzecz międzynarodowego 
porozumienia i praw czło-
wieka poprzez sztukę i jej 
jednoczącą moc. Stanowi 
źródło inspiracji i pośredniczy 
w przekazywaniu pomysłów, 
dając istotny impuls między-
narodowym projektom współ-
pracy kulturalnej, naukowej 
i artystycznej w regionie 
Dunaju. Aby podjąć refleksję 

nad wojną i pokojem, w 2000 
roku zainicjowała akcję „pax 
danubiana”, w ramach której 
1856 artystów z dziesięciu 
krajów naddunajskich przeka-
zuje swoje osobiste przesłanie 
pokoju wrzucając je w butelce 
do rzeki. W 2001 roku zaini-
cjowała I Międzynarodową 
Dunajską Konferencję Sztuki 
i Kultury w Ratyzbonie, po 
której nastąpiły kolejne w re-
gionie Dunaju. Jednym z wielu 
przykładów jest projekt donu-
menta 2002–2021, w którym 
pełni funkcję dyrektora arty-
stycznego. W ramach projektu 
„14x14 – Pomiary w regionie 
Dunaju. Pozycje sztuki współ-
czesnej” w ramach licznych 
wydarzeń prezentowane są 
prace twórców kultury z 14 
krajów regionu Dunaju. Za 
swoją pracę otrzymała między 
innymi Order Zasługi Repu-
bliki Federalnej Niemiec w 
2016 roku oraz Bawarską Na-
grodę Kultury w 2020 roku.  

Regina Hellwig-Schmid
Tworząca artystka/kuratorka

www.donumenta.de
www.regina-hellwig-schmid.de
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Promowanie humani-
zmu i tolerancji wśród 
młodego pokolenia 

Philomena Franz pochodzi 
z rodziny Sinti, która od 
wieków mieszka w Niem-
czech. W 1943 roku została 
aresztowana i deporto-
wana do obozu zagłady w 
Auschwitz. Doświadczyła 
nienawiści, upokorzenia, 
cierpienia i strachu. Wielu 
członków jej rodziny nie 
przeżyło Holokaustu. 

Kiedy nienawidzimy, prze-
grywamy. Kiedy kochamy, 
stajemy się bogaci. 

Swoje doświadczenia opisuje 
w książce „Między miłością a 
nienawiścią”, prowadzi wie-
czory autorskie i wykłady w 
szkołach. Jej przesłanie: „My, 
którzy przeżyliśmy, jesteśmy 

naznaczeni. Ale jest jedna 
rzecz, której nauczyło mnie 
życie: Kiedy nienawidzimy, 
przegrywamy. Kiedy ko-
chamy, stajemy się bogaci”. 

Philomena Franz zachęca 
swoich czytelników i słucha-
czy do poznania i zrozumie-
nia tego, co obce. Walczy o 
pojednanie i zrozumienie 
oraz na wiele sposobów 
przekazuje, że tolerancja 
musi pochodzić z serca.

Philomena Franz †
Pamięć o Holokauście

Od 1994 roku organizacja 
KARO walczy z przymusową 
prostytucją, handlem ludźmi 
i wykorzystywaniem seksu-
alnym dzieci na niemiecko-
-czeskim obszarze przygra-
nicznym. Ludmilla Irmscher 
i Cathrin Schauer-Kelpin po-
magają dzieciom, młodzieży 
i kobietom, które potrzebują 
niezbędnego wsparcia. Poza 
opieką zdrowotną i psycho-
społeczną ich praca skupia się 
na tworzeniu relacji i budowa-
niu sieci zaufanych kontaktów 
po obu stronach granicy. 

W najtrudniejszym terenie

W 2004 roku projekt spo-
łeczny przekształcił się w 

stowarzyszenie non-profit 
pod nazwą KARO e.V. Lud-
milla Irmscher przeszła na 
emeryturę w 2008 roku. 
Cathrin Schauer-Kelpin kon-
tynuuje informowanie o tym, 
co trudne do wyobrażenia, 
umożliwia ofiarom zabranie 
głosu i wzywa społeczeństwo 
do wzięcia odpowiedzialności 
za swoje czyny i za swoich 
bliźnich. Czyniąc to, zapuszcza 
się na najtrudniejsze tereny, 
podejmując się rozwiązywania 
problemów, z którymi nasze 
społeczeństwo nie potrafi so-
bie jeszcze poradzić.

Ludmilla Irmscher &  
Cathrin Schauer-Kelpin
Karo e.V., Plauen

www.karo-ev.de
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Od 30 lat jest zaangażowana 
w projekty pomiędzy pół-
nocnymi Niemcami a Obwo-
dem Kaliningradzkim/Rosją 

Prof. Gudrun Schmidt-Kärner 
zajmuje się promowaniem 
zrozumienia różnych sy-
tuacji życiowych i struktur 
myślowych w Europie Za-
chodniej i Wschodniej. 

W 1992 roku zainicjowała 
założenie Biura Hanzeatyc-
kiego w Kaliningradzie (dziś 
także Biura Informacyjnego 
Szlezwiku-Holsztyna). Sto-
warzyszenie wsparcia dla 
Kaliningradu/Rosji, które 
założyła w 1991 roku, uczyło 
młodych ludzi zaangażowania 
w wolontariat, solidarności i 
odpowiedzialności jednostki 
za kształtowanie wspólnoty. 

W ten sposób uczą się, jak 
ważne są te podstawowe 
wartości Europy dla koegzy-
stencji ludzi. Oprócz pełnienia 
roli mentora dla stażystów, 
którzy obecnie odnoszą 
sukcesy jako przedsiębiorcy, 
Gudrun Schmidt-Kärner 
angażuje się w integrację 
społeczną młodych ludzi w 
Obwodzie Kaliningradzkim.

www.fuer-kaliningrad.de

Gudrun Schmidt-Kärner
Budowanie mostów między Europą 
Zachodnią i Wschodnią

Prof. dr Dagmar Schipanski 
jest członkinią różnych mię-
dzynarodowych komitetów, 
takich jak Światowa Komisja 
Etyki UNESCO ds. Nauki i 
Technologii oraz Międzynaro-
dowa Naukowa Rada Dorad-
cza Uniwersytetu Narodów 
Zjednoczonych w Tokio. W 
latach 1999-2004, jako mi-

nister nauki, badań i sztuki 
Turyngii, wspierała uniwersy-
tety w Turyngii w rozwijaniu 
różnorodnych relacji z uczel-
niami partnerskimi w Europie 
Środkowej i Wschodniej. W 
latach 2004-2009 była prze-
wodniczącą parlamentu kraju 
związkowego Turyngii. Pełniąc 
tę funkcję szczególnie inten-
sywnie promowała relacje z 
parlamentami partnerskimi w 
całej Europie. W latach 2011-
2013 Dagmar Schipanski była 
rektorką Kolegium Europej-
skiego w Berlinie.

Dagmar Schipanski †
Kształtowanie krajobrazu naukowego 
w kontekście europejskim

www.dagmar-schipanski.de
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Zaangażowana w międzyna-
rodową wymianę kulturalną

dr h. c. Sissy Thammer kie-
ruje Festiwalem Młodych 
Artystów w Bayreuth od 
1986 roku i od samego po-
czątku realizowała swoją 
wizję rozszerzonej koncepcji 
Europy: Dla niej Europa to 
nie „Wschód” czy „Zachód”, 
muzułmanin, ateista, żyd 
czy chrześcijanin, ale raczej 
system wartości oparty na 
kulturze, sztuce i muzyce. 

W tym duchu w sierpniu każ-
dego roku tworzy w Bayreuth 
wyjątkowe miejsce do nauki 
międzykulturowej, miejsce 
do eksperymentowania z 
nowościami w sztuce, miejsce 
do aktywnej i zaangażowa-
nej pracy na rzecz pokoju. 

Wyjątkowe połączenie arty-
stycznej promocji młodych 
talentów, edukacji i pracy 

społecznej, międzynarodo-
wego porozumienia i wyda-
rzenia artystycznego sprawia, 
że Festiwal Młodych Artystów 
w Bayreuth jest wydarzeniem 
kulturalnym o europejskim 
wymiarze i splendorze, prze-
pełnionym pasją i zgodnym z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Sissy Thammer, 
osoba pracująca z międzyna-
rodową młodzieżą, kierownik 
artystyczny i wykładowczyni, 
posiada wysokie odzna-
czenia przyznawane przez 
Republikę Federalną Nie-
miec i Wolny Kraj Bawarię. 

www.youngartistsbayreuth.de

Sissy Thammer
„Arena prób dla młodzieży świata“

Inicjatywa na rzecz ofiar 
handlu ludźmi i przymuso-
wej prostytucji

w 1985 roku siostra dr Lea Ac-
kermann założyła SOLWODI 
e.V. – to skrót od „Solidarity 
with women in distress” 
(solidarność z kobietami w 
cierpieniu) – w Mombasie w 
Kenii. W 2021 roku w Kenii 
działa pięć dużych i 34 małe 
poradnie. W międzyczasie 19 
poradni i siedem schronisk w 
Niemczech oferuje również 
porady psychologiczno-
-społeczne, a także porady 
dotyczące kwestii prawnych i 
wsparcia. Pomoc skierowana 
jest do kobiet z zagranicy, 

które padły ofiarą przemocy 
i wyzysku jako migrantki za-
robkowe i kobiety migrujące 
z powodu zawarcia związku 
małżeńskiego, a także w wy-
niku przymusowej prostytucji 
i handlu ludźmi. Celem jest 
promowanie niezależności 
finansowej kobiet poprzez 
organizowanie szkoleń i kur-
sów dokształcających, a tym 
samym otwieranie nowych 
perspektyw życiowych lub 
wspieranie przyszłościowej 
reintegracji kobiet, które tego 
chcą, poprzez kontakty z or-
ganizacjami pozarządowymi 
w krajach pochodzenia. 

Solwodi to organizacja praw 
człowieka, która konkretnie 
działa na rzecz godności 
kobiet w niemieckim społe-
czeństwie i w zjednoczonej 
Europie. W 2014 roku siostra 
Lea Ackermann otrzymała za 
swoje zaangażowanie Poko-
jową Nagrodę Miasta Augs-
burg. W 2020 roku założyła 
Fundację Lea Ackermann dla 
dzieci w potrzebie. 

Sr. Lea Ackermann
SOLWODI e.V.  
Solidarity with women in distress

www.solwodi.de
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Wsparcie dla kobiet i 
dziewcząt dotkniętych 
traumą na terenach obję-
tych wojną i kryzysem 

Wiadomości o masowych 
gwałtach w byłej Jugosławii 
skłoniły ginekolog dr Monikę 
Hauser, wraz z bośniackimi 
lekarzami, psychologami 
i pielęgniarkami, do zało-
żenia w 1993 roku Medica 
Zenica, ośrodka medycznego 
i terapii psychospołecznej 
dla kobiet mierzących się 
z traumą wojenną w bo-
śniackim mieście Zenica. 

Zaangażowanie wzrosło wraz 
z rozpoczęciem kolejnych 
projektów w Europie Połu-
dniowo-Wschodniej, Afryce 
Zachodniej, regionie Wiel-
kich Jezior Afrykańskich, a 
także w Afganistanie i Iraku, 
w Kosowie, Albanii, Liberii i 
Afganistanie. Oprócz opieki 
medycznej medica mondiale 
otwiera nowe perspektywy 

życiowe dla kobiet, które 
doznały traumy, poprzez 
wsparcie psychospołeczne, 
doradztwo prawne, ale także 
poprzez polityczną pracę 
na rzecz praw człowieka. 

medica mondiale jest organi-
zacją działającą na skalę mię-
dzynarodową i częścią mię-
dzynarodowej sieci zwalcza-
jącej przemoc wobec kobiet. 
W 2008 roku Monika Hauser 
otrzymała za swoją pracę „Al-
ternatywną Nagrodę Nobla”. 

www.medicamondiale.org

Monika Hauser
medica mondiale e.V.

AKIK reprezentuje prawa 
dzieci i ich rodziców przed, 
w trakcie i po leczeniu szpi-
talnym dzieci i młodzieży. 

Jako matka dziecka dotknię-
tego chorobą, Christine Gro-
tensohn od 1977 roku jest 
zaangażowana w działalność 
stowarzyszenia Aktionskomi-
tee „Kind im Krankenhaus” 
(AKIK) i prowadzi kampanię 
na poziomie politycznym i za-
wodowym na rzecz wprowa-
dzenia nieograniczonych go-
dzin odwiedzin i bezpłatnego 
wstępu rodziców do szpitala. 

Ponadto wspierała integrację 
rodziców w codziennym życiu 
w szpitalu. 

Odegrała ważną rolę w two-
rzeniu tzw. „Karty dzieci w 
szpitalu”, która powstała w 
1988 roku z okazji pierwszej 
europejskiej konferencji 
inicjatyw AKIK i jest obecnie 
wspierana w całej Europie 
przez stowarzyszenia zawo-
dowe, pediatrów i Światową 
Organizację Zdrowia.

W 1993 roku Christine Gro-
tensohn przyczyniła się do 
założenia European Associa-
tion for Children in Hospital 
(EACH), europejskiego stowa-
rzyszenia inicjatyw „Dziecko 
w szpitalu”, które od tamtej 
pory pracuje nad wprowadze-
niem w życie praw dzieci ho-
spitalizowanych w Europie.

Christine Grotensohn
stowarzyszenie AKIK –  
Aktionskomitee Kind im Krankenhaus  
(Komitet pomocy dzieciom w szpitalach)

www.akik.de
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Celem prof. dr Susanne Tie-
mann jest uświadomienie 
różnym grupom zawodowym 
znaczenia zjednoczenia Eu-
ropy i możliwości jakie daje. 

W latach 1987-1994 reprezen-
towała Federalne Stowarzy-
szenie Wolnych Zawodów w 
Europejski Komitecie Ekono-
miczno-Społecznym, którego 
była przewodniczącą w latach 
1992-1994. W ramach swojej 
pracy wolontariackiej opraco-
wała między innymi „Europej-
ską Kartę Wolnych Zawodów”. 

Susanne Tiemann była 
również przewodniczącą 
Niemieckiego Stowarzysze-
nia Podatników oraz prze-
wodniczącą Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnych 

Zawodów (SEPLIS) w Bruk-
seli. Była profesorem nauk 
administracyjnych na Kato-
lickim Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w Nadrenii 
Północnej-Westfalii i honoro-
wym profesorem prawa spo-
łecznego na Uniwersytecie 
w Bonn. W latach 1994-2002 
była posłem do Bundestagu.

Susanne Tiemann
Wspieranie wolnych zawodów  
na poziomie europejskim

Zaangażowanie w porozu-
mienie polsko-niemieckie 

Uznając, że edukacja i wy-
kształcenie są niezbędnymi 
czynnikami integracji Polski 
z Europą, Księżna Irina zu 
Sayn-Wittgenstein wspiera 
inicjatywy w zakresie wy-
miany studentów oraz eduka-
cji i szkoleń. 

Jako przewodnicząca „Sto-
warzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego” 

(„Vereins der Freunde und 
Förderer der Katholischen 
Universität Lublin e.V.“) od 
1987 roku promuje dialog 
polsko-niemiecki poprzez 
programy wymiany pomiędzy 
niemieckimi i polskimi uczel-
niami. Wraz z polsko-nie-
mieckim stowarzyszeniem 
zajmującym się kształceniem 
menedżerów („Verein für 
deutsch-polnische Manager-
fortbildung”) od 1990 roku 
promuje polsko-niemiecką 
współpracę gospodarczą. 

Ponadto Księżna zu Sayn-Wit-
tgenstein od 1983 roku an-
gażuje się w działalność spo-
łeczną jako współzałożycielka 
i przewodnicząca organizacji 
„Malteser-Johanniter-Johan-
neshaus”, która prowadzi sieć 
domów opieki długotermino-
wej dla osób z przewlekłymi 
chorobami psychicznymi.

Księżna Irina zu Sayn-Wittgenstein 
Dla integracji Polski z Europą
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Csilla Freifrau von Boesela-
ger zorganizowała transport 
pomocy z Niemiec na Węgry 
z pomocą stowarzyszenia 
Maltańska Służba Medyczna-
-Caritas i zapewniła pomoc 
w szczególności dla szpitali 
i domów dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

W 1989 roku wykorzystała za-
łożoną przez siebie organiza-
cję do przeprowadzenia dra-
matycznej akcji pomocowej 
na krótko przed upadkiem 
komunizmu: Przyjęła tysiące 
obywateli NRD z pomocą 
zorganizowanego w krótkim 
czasie obozu w Budapeszcie. 

Do czasu przedwczesnej 
śmierci w lutym 1994 roku 
Csilla Freifrau von Boesela-
ger, laureatka Europejskiej 
Nagrody Praw Człowieka, 
wraz z ponad 9000 wolonta-
riuszy pracowała nad licznymi 
transgranicznymi akcjami hu-
manitarnymi, przyczyniając 
się w ten sposób do między-
narodowego porozumienia.

Csilla Freifrau von Boeselager †
Założycielka węgierskiego stowarzyszenia 
Maltańska Służba Medyczna-Caritas
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Wkład w porozumienie mię-
dzynarodowe i zjednoczenie 
Europy 

Prof. dr Gundi Gompf była 
doradcą naukowym projektu 
pilotażowego „Angielski od 
trzeciej klasy szkoły podsta-
wowej” w Hesji od 1969 roku. 
W 1970 roku ówczesny mini-
ster edukacji i kultury Hesji 
zlecił jej opracowanie no-
wych kursów nauki języków 
obcych, które mogłyby być 
prowadzone w szkole podsta-
wowej. W 1976 roku została 

mianowana profesorem „Dy-
daktyki języka angielskiego i 
literatury” na Uniwersytecie 
we Frankfurcie nad Menem, 
którą to funkcję pełniła aż 
do przejścia na emeryturę w 
2005 roku. 

W 1989 roku Gundi Gompf 
założyła stowarzyszenie 
non-profit „Kinder lernen 
europäische Sprachen e.V.” 
(dzieci uczą się języków euro-
pejskich), aby przeforsować 
reformę języków obcych w 
polityce edukacyjnej. Uwa-
żała, że przeniesienie nauki 
języków obcych do szkoły 
podstawowej jest niezwykle 
ważne dla lepszych możli-
wości w życiu zawodowym i 
dla lepszego zrozumienia w 
Europie. Gundi Gompf zmarła 
jesienią 2013 roku. 

Gundi Gompf †
Stowarzyszenie Kinder lernen europäische 
Sprachen (Dzieci uczą się języków europejskich)

www.kles.org
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Silne kobiety na rzecz zjed-
noczonej Europy: Przyznając 
nagrodę „Kobiety Europy”, 
Ruch Europejski Niemcy 
(EBD) od 1991 roku hono-
ruje kobiety, które poprzez 
swoje odważne, kreatywne 
lub wytrwałe zaangażowanie 
wniosły szczególny wkład w 
zjednoczenie Europy. To sym-
boliczne wyróżnienie – laure-
atka otrzymuje specjalnie dla 
niej wykonaną odznakę i staje 

się częścią aktywnej sieci 
laureatek – ma na celu nawią-
zanie kontaktu z aktywnymi 
Europejkami, stworzenie sieci 

organizacji członkowskich 
EBD i wzmocnienie struktur 
wolontariatu w społeczeń-
stwie obywatelskim. Od 2021 
roku odznaka jest spon-
sorowana przez Fundację 
Carla Friedricha Geigera. 

O wyborze laureatki decy-
duje jury składające się z 
przewodniczącej kapituły 
nagrody, dwóch członków 
zarządu EBD, dwóch po-
przednich laureatek nagrody 
oraz przedstawicieli orga-
nizacji członkowskich EBD. 
Sieć EBD została wezwana 
do rozpropagowania za-
proszenia do nominacji do 
nagrody „Kobiety Europy“ 
oraz do przedstawienia wła-
snych propozycji nominacji. 

Przewodniczącą kapituły 
nagrody „Kobiety Europy” 
jest Gudrun Schmidt-Kär-
ner, jej zastępczyniami są 
Sissy Thammer i Katharina 
Wolf. W 2021 roku nagroda 
obchodziła swoje 30-lecie. 

Nagroda „Kobiety Europy” –  
informacje

Odznaka laureatek nagrody)

www.europeanmovement.eu/women-of-europe

Ruch Europejski Internatio-
nal (EMI) wraz z Europejskim 
Lobby Kobiet (EML) co roku 
przyznaje europejski odpo-
wiednik nagrody Kobiety 
Europy – „Women of Europe 
Award”. Nominacje mogą 
być zgłaszane przez organi-
zacje członkowskie, takie jak 
EBD, a także przez sponso-
rów nagrody. W skład jury, 
które co roku się zmienia, 
wchodzą przedstawiciele 
świata polityki, biznesu, 
nauki, mediów i społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

1 grudnia 2021 roku po raz 
szósty uhonorowano kobiety 

w czterech kategoriach oraz 
wręczono trzy nominacje od 
EBD. W kategorii Woman in 
Power była kanclerz Niemiec 
dr Angela Merkel została 
wyróżniona za swoje zaanga-
żowanie na rzecz demokracji 
i integracji europejskiej. 
Nagrodę Women in Action 
otrzymała założycielka i prze-
wodnicząca stowarzyszenia 
„Kinderhilfe für Siebenbür-
gen e.V.” Jenny Rasche za 
swoją pracę na rzecz rom-
skich dzieci. Zwyciężczynią w 
kategorii Woman in Business 
została lekarka i przedsię-
biorca dr Özlem Türeci. 
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