
Przesłanie i rola Millennia 2015 
 
Millennia2015 już samą swoją nazwą zaświadcza o wielkości swojej misji, która łączy 
ciągłe dążenie do uznania unikalnej roli kobiet w społeczeństwie z silnym wizjonerskim 
spojrzeniem w przyszłość.  
 
Celem Millennia2015 jest podkreślanie kluczowej roli kobiet w społeczeństwie. 
Uświadamianie ich niedocenianych zdolności jako budowniczych alternatywnych 
rozwiązań, w oparciu o ich cechy, takie jak szerokie spojrzenie na otaczającą 
rzeczywistość, zdolność do mediacji, budowania relacji i tworzenia sieci kontaktów na 
wszystkich poziomach, zdolność występowania jako aktywistki społeczne w sytuacjach 
ekstremalnych jak i umiejętność rozwiązywania zwykłych ludzkich konfliktów. 
Akcentowanie tych unikalnych umiejętności ma na celu stworzenie trwałego poczucia 
solidarności wśród kobiet. 
 
Wszystkie kobiety uczestniczące w Millennia2015 nieustannie okazują swoje 
zaangażowanie poprzez dzielenie się swoją pracą, pasją i poświęceniem. W ten sposób 
udowadniają, że networking jest konieczny na wszystkich poziomach, od lokalnego, 
który ujawnia sie w obliczu wielkich zagrożeń; po regionalny w odniesieniu do 
wspólnych potrzeb, kończąc  na międzynarodowym, dzięki wciąż rozwijającym się 
globalnym powiązaniom. 
 
Millennia 2015, dzięki zastosowaniu zaawansowanych środków komunikacji, oferuje 
kobietom na całym świecie, możliwość bycia w kontakcie, czyniąc ich działania 
widocznymi dla nich samych jak i dla świata. W ten sposób networking jest ciągle 
wzmacniany poprzez lepsze zrozumienie tego, co kobiety robią dla siebie samych w 
różnych częściach świata. 
  
Zaangażowane kobiety pochodzą z różnorodnych środowisk i kultur, prowadzą 
najróżniejsze rodzaje działalności w swoim otoczeniu. W Millennia2015 łączą się ze sobą 
we wspólnym celu jakim jest wyniesienie na pierwszy plan wyjątkowej roli kobiet w 
społeczeństwie oraz budowa alternatywnych scenariuszy przyszłości zgodnych z ich 
zróżnicowanym tlem kulturowym.  
 
Millenia2015 to sieć działań oplatających cały świat, w poszukiwaniu tego, co kobiety 
łączy respektując różnice między nimi i przekładając te różnice na wspólne cele. 
Millenia2015 uwydatnia rolę kobiet i wzmacnia ich pozycje jako inicjatorki społeczne 
zmian, odchodząc jednocześnie od wizerunku ofiar, za które wciąż często są uważane. 
 
Millennia2015 pokazuje kobietom jak i całemu światu, że zmiana jest możliwa. Że to 
właśnie kobiety mogą zainicjować i zbudować nowe, bardziej przyjazne i otwarte 
społeczeństwa. 


